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Salutăm cu bucurie apariţia acestui ziar
şi-i felicităm pe iniţiatori pentru curajul de
a aduce pe scena publică locală, şi nu
numai, o astfel de publicaţie. Mă gândesc
la un anume curaj, deoarece într-o soci-
etate de consum, de tipul celei româneşti
actuale, foarte puţini cetăţeni mai sunt in-
teresaţi să citească, iar publicaţia trebuie să
fie susţinută temeinic pentru a-şi împlini
scopul propus: acela de a aduce o infor-
maţie corectă şi fidelă, interesantă şi cu o
prospeţime aparte, în casa cetăţenilor co-
munei Daneş, cât şi a altor cetăţeni care au
ceva în comun, într-un fel sau altul, cu
plaiurile şi îndeletnicirile dănăşene. ..

pr. Marius Moldovan
continuare în pagina 4

Gânduri bune Tradiţia şcolii din Daneş Feteasca Regală - 

un soi de vin originar
din Seleuş!

Se spune că ro-
mânul, în orice situa-
ţie, face “haz de
necaz”. Ion Creangă
este prezent în sufle-
tul nostru prin pu-
terea cu care reuşim
să jalonăm printre
vicisitudinile vieţii.
Cartea “Reflexii şi

reflexe” ne arată partea hazlie a lui Cornel
Regman, care cu o agerime a spiritului critic
face jocuri de cuvinte sau fraze pline de înţe-
lesuri. Umorul reiese din uşurinţa cu care
recunoaştem şi în ziua de azi că reflexiile
sale sunt valabile...

Lucia Bichiş
continuare în pagina 7

Acest soi a fost identificat în jurul anilor
1920 în Podgoria Târnavelor, mai exact în lo-
calitatea Seleuş, comuna Daneş, judeţul Mu-
reş. Tocmai de aceea, localnicii şi nu numai,
l-au botezat „Dăneşana" sau „Dănăşana". 

Ştefan Costea
amănunte în pagina 6

Spunându-le copiilor că pe lumea asta
există lucruri văzute și nevăzute, iar cele
nevăzute, chiar dacă nu pot fi cântărite și mă-
surate, sunt infinit mai importante decât cele
văzute, poți citi nedumerirea pe fețele lor.
Ajunge însă dacă îi întrebi : „Ce e mai impor-
tant, un dar primit sau dragostea de mamă ?”,
ca să vezi lumina  înțelegerii în ochii lor, o
înțelegere care nu mai e cea obișnuită, ci
aceea a ochiului minții care se deschide. Și
poate că, dincolo de toate cunoștințele și in-
formațiile primite în școală, deschiderea
ochiului minții e ceea ce trebuie să se  reali-
zeze, capacitatea de a gândi, de a vedea din-
colo de aparențe, de a pătrunde în miezul
lucrurilor...

Prof.  Marius Iosif
continuare în pagina 2

Publicaţie lunară de informare, opinie şi atitudine

”Pariați 
că Dumnezeu există.

De câștigați, câștigați tot;
de pierdeți, nu pierdeți

nimic”.
(Pascal)

Reflexii şi reflexe
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Reporter: De ce și când v-ați hotărât să
candidați la primărie?

Luca Oșan: Acum de... două luni de zile, situ-
ația care este în sat și-n comună, mi s-a făcut oferta
asta de a mă hotărî.  

Reporter: Care ar fi calitățile care vă de-
finesc pentru funcția de primar?

Luca Oșan: Un om bun, gospodar, îmi place
curățenia, ordinea, disciplina...

Reporter: În viață, oamenii sunt ghidați
după anumite valori. Spuneți-ne câteva dintre
principiile dumneavoastră?

Luca Oșan: În primul rând, mă încred în
Dumnezeu și în al doilea rând vreau să fiu un om
cinstit și drept. 

Reporter: De câtă vreme activați în
politică și de ce ați ales să faceți parte dintr-
un partid?

Luca Oșan: În politică n-am activat nicio-
dată... și m-am ales să activez în partida... Partidul
Poporului, din motivele sărăciei.

Reporter: Vă determină ceva anume să vă
înscrieți în cursa pentru fotoliul de primar?

Luca Oșan: Mă determină situația care se află
la ora actuală. A fost, unele sate a fost lăsate de dom-
nul primar care este acuma. Deci, nu s-a achitat de
datoriile care le avea pentru fiecare cetățean, pentru
că și Seleușu, și Crișu și Stejăreniu i-o dat votu și
putea să facă mult mai mult și pentru aceste co-
mune.

Reporter: Cum ați descrie în câteva cu-
vinte Comuna Daneș?

Luca Oșan: O comună frumoasă, cu oameni
cinstiți și sper să fie mult mai bine.

Reporter: Care sunt obiectivele prioritare
pentru comună?

Luca Oșan: Deci pentru comună ar... în special
pentru comuna Daneș ar rămâne de terminat
canalizarea care nu este, după câte am înțeles nu este
gata... nu este peste tot. Ăăă... curățenia că, trebe
curățenie, pentru că nu este peste tot curățenie,
șanțurile nu sînt curățate, nu-s betonate, florile-s
aruncate cum îs aruncate. Cam asta ar fi pentru
Daneș, pentru Seleuș sunt mult mai multe, pentru

Criș, și mai multe, pentru Ștejăreni la fel. Să le spun
toate? 

Reporter: Aveți ocazia să spuneți.
Luca Oșan: Deci în Criș nu este asfaltat nicio

stradă. Trebe-asfaltat! Râul trebe curățat...
Reporter: Sunt în derulare acuma străzile

din Criș. Se lucrează. Vă spun asta pentru că
sunt în cunoștiință de cauză locuind în
această localitate.

Luca Oșan: Deocamdată nu se vede nimic. Lu-
crează pe strada Principală pentru că s-apropie
alegerile.

Reporter: Asta nu știu.
Luca Oșan: Așa este! Deci eu am stat de vorbă

cu oamenii și vă dați seama, de doișpe ani de zile,
așa a fost. Deci, tu ca un primar, trebe să fii pentru
toți cetățenii egal, indiferent că ești în Daneș, Seleuș,
Criș sau Ștejăreăni. Deci faci aceleași lucruri.

Reporter: Ce cale veți lua în eventuali-
tatea unui eșec. Îl veți susține pe câștigător,
indiferent de partidul din care face parte?

Luca Oșan: Nu, mă voi retrage din partid
oricum. Eu am, o fac asta mult mai mult pentru cei
săraci lăsați de izbeliște. Nu le dă nime nicio impor-
tanță. Eu am serviciu meu care nuu....deci...

Reporter: Ce scor credeți că veți obține?
Luca Oșan: Nu știu, om vedea! Cum e la

prima alegere, nu se știe, nu se știe. Depinde de oa-
meni, de cetățeni...

Reporter: Credeți că veți câștiga?
Luca Oșan: Cred că da!
Reporter: Care este pentru dumnea-

voasră cea mai frumoasă amintire legată de
Daneș?

Luca Oșan: Copilăria, școala, acolo am făcut
școala...

Reporter: Cum veți convinge cetățenii să
vă voteze?

Luca Oșan: Deci, prin buna mea purtare și

după cum am situația care o am i-aș putea să-i
conving. Și, binențeles, să le fac tot ce au nevoie.

Reporter: Care sunt atuurile dumnea-
voastră în fața celorlalți candidați?

Luca Oșan: Avantajele ar fi că am o firmă și
știe oamenii că n-am să pun mâna pe ce nu-i al meu.
Poate astea să... ar fi atuurile mele.

Reporter: E unul singur sau mai sunt și
altele?

Luca Oșan: Și purtarea, întra-devăr și pur-
tarea contează, contează foarte mult. Deci, respectu
față de cetățeni. Asta cred.

Reporter: Ce locuri din comună vă plac și
pe care ați dori să le schimbați?

Luca Oșan: Păi, în comună, ce locuri?... Locuri,
Primăria, aia-i frumoasă, care este. Iar, pe care le-
aș schimba? Ghivecele de flori care-s pe marginea
drumului, în primu rând.

Reporter: De ce?
Luca Oșan: Pentru că nu-s puse cu gust. Deci

cum am lucrat în străinătate, eu încă n-am văzut
ghivece de flori puse-n praf și-n mizerie. Prima oară
faci curat și după aia pui ghivece de flori.

Reporter: E singurul lucru pe care doriți
a-l schimba?

Luca Oșan: Pe moment, ăsta m-am gândit,
pentru că nu-mi place. Ghivece de flori se pun even-
tual pe stâlpi, deasupra, frumos, cum este și-n
Sighișoara, am văzut. Vreau și doresc să aduc un in-
vestitor străin, o fabrică din Spania și să fac un parc
de agrement între Daneș și Seleuș, în zona unde-i
SMT-ul, pe partea cealaltă de vale. Adică mai mult,
depinde, depinde de susținere și de bani și de fonduri
și de astea. Dar acolo m-am gândit că s-ar potrivi,
să aibă și Seleușu, șî Daneșu un parc de agrement
mare

Reporter: Am înțeles! Vă doresc succes!
Luca Oșan: Vă mulțumesc!

Există valori și valori, dar abia prin învăță-
tură și o adâncă experiență de viață putem
ajunge să le deosebim pe cele adevărate de
cele înșelătoare.

Răsfoind „Monografia Parohiei  Daneș”,
alcătuită de părintele Vichente Dăngulea, de-
scoperi că, în ciuda dezastrelor care în câteva
momente istorice au  distrus comuna, există
o continuitate a comunității săsești căreia, de
la 1668 i se adaugă, cu drepturi egale de oa-
meni liberi, comunitatea românească. „Statu-
tul Daneșului, aprobat de Magistratul din
Sighișoara, stabilește la 1680 că, în fruntea lo-
calității se va alege un Sfat format din opt ger-
mani și opt români, urmând ca Villicul
(primarul) să fie totdeauna german. Acesta a
fost cel mai vechi statut al unei localități rurale
care consfințea o situație unică, întrucât româ-
nii din Daneș deveneau cetățeni și proprietari
egali în drepturi cu sașii, beneficiind și ei de toate
privilegiile și libertățile garantate numai pentru
aceștia pe teritoriul Universității Săsești”, spune
Gheorghe Baltag în cartea ”Sighișoara, Schäs-
burg, Segesvar”. Ceea ce este emoționant este
să afli că în Daneș există o școală  încă de la
1488, o școală a comunității săsești, iar româ-
nii își vor face propria lor școală    despre care,
deși era mult mai veche, nu avem documente
decât  de la 1800 „când se amintește de școala
confesională și învățătorii care predau la această
școală, dependenți sau putem spune chiar sub
administrația și cheltuiala bisericii, a credin-
cioșilor” (Monografia Parohiei Daneș). Ceea
ce putem desprinde din aceste rânduri e fap-
tul că tradiția școlii în Daneş este străveche și
că, inspirați de sași, românii își vor crea pro-
pria școală, convinși fiind că doar prin învăță-
tură își vor putea ridica proprii copii.  

Comunitatea dănășeană ne apare ca una
cu totul deosebită, una în care respectul față
de carte era profund implantat în conștiințele
țăranilor întelepți care conduceau destinele
comunei, iar  comunitatea românească va
construi propria școală, mai întâi lângă casa
clopotarului și apoi, în 1862, pe locul în care
a funcționat Poșta. Iată un extras dintr-un pro-

ces-verbal întocmit în 1862 privitor la con-
struirea școlii, citat în Monografia Parohiei:
„Citindu-se sămădaşul pentru înmulțirea lucru-
lui cu zidirea școlii, să se facă doi gojmani scutiți,
care să poarte greutățile atât cu susținerea bise-
ricii cât și la zidirea școlii, s-a hotârât ca sămă-
dașul bisericii să fie în grija și răspunderea
aceluia care are lada bisericii și acesta este fostul
gojman de până acum, Dănilă Medrea. Celălalt
gojman este Moise Regman care va duce un pro-
tocol osebit pentru banii școlii. Totodată se
hotărăște ca să se facă un împrumut de 1000
florini v.a., care gojman Moise Regman îl va
primi în răspunderea sa, pe cauția juraților, la
lucrul zidirii școlii. Se îndatoresc jurații bisericii
ca ajutori lângă gojmani să steie câte o zi toți pe
rând. Planul școlii se dă la magistrat, cu cererea
concesiunii prin protopopul respectiv. Jurații care
nu-și respectă obligația de a da ajutor, se vor
pedepsi cu 50 cr. v.a. la fondul școlii”. În 1906 se
va reconstrui școala în forma în care apare
astăzi fosta clădire a Poștei. Preocuparea pentru
construirea unei școli nu se termină aici, ci ea
se va materializa prin construirea la 1933 a ac-
tualei școli, o clădire după standarde moderne
și care impresionează prin frumusețea ei. 

Ceea ce putem desprinde din această
punctare a unor momente din istoria școlii e
o constantă preocupare a comunității dă-
nășene pentru nevoia de învățăură, grija pen-
tru ca fiii și fiicele lor să aibă parte de condiții
din ce în ce mai bune pentru educația lor.
Deși oameni simpli, dănășenii erau constienți
de faptul că numai prin școală, copiii lor se vor
putea ridica, iar dragostea lor față de aceștia
era cu siguranță nu răsfățul, ci sacrificiile pen-
tru a le clădi școli din ce în ce mai primitoare.
Simpli țărani, dănășenii aveu ochiul minții des-
chis și urmăreau o bunăstare a copiilor lor pe
care o vedeau împlinindu-se prin învățătură în
primul rând. Exista un respect adânc și
străvechi față de valorile învățăturii, ceea  ce a
și dus la ridicarea unor oameni de valoare
națională din rândul acestora.

Schimbarea istorică de la 1989 a fost atât
de bruscă încât a afectat chiar și sistemul

tradițional de valori pe care nici comunismul
nu-l putuse distruge. Dintr-o societate a mi-
zeriei s-a trecut  la una în care totul era posibil
și asta a luat mințile multora, făcându-i să
dorească a culege înainte de a semăna. Pentru
unii, modelul occidental s-a redus la consum,
or în spatele acestui consum stă un temeinic
profesionalism în care școala are un cuvânt
greu de spus. E o mare bucurie să vorbești cu
tineri din Daneș care s-au realizat, fie ei infor-
maticieni, fie ingineri sau dascăli, fie oameni
de afaceri, fie meseriași; afli astfel că  aceștia nu
s-au lăsat înşelați de aparențe și s-au împlinit
purtând în ei spiritul de responsabilitate și se-
riozitate care era și al strămoșilor lor.

Ce putem spune astăzi despre acest spirit
înțelept e că, în ciuda unor schimbări răvăși-
toare în comunitatea rurală, în ciuda unui sis-
tem de valori ce, la nivel național pare tot mai
pervertit, preocuparea pentru binele școlii și,
implicit, al copiilor din comună rămâne vie si
neștirbită. Valorile în care crezuseră vechii
locuitori ai Daneșului rămân a  îndruma, chiar
dacă  ele par tulburate de schimbări de men-
talitate pe care însă timpul și înțelepciunea le
va vindeca.

Prof.  Marius Iosif

Viața la modul general s-a complicat,
toate în jurul nostru s-au complicat. Dacă
altadătă se spunea că lucrurile simple fac
bucuriile mari, astăzi lucrurile simple au
început chiar să nu mai placă. Aproape ni-
meni nu se mai simte satisfăcut dacă are de
făcut un lucru simplu, toți vrem să fim și
să părem complicați. Câți dintre noi mai
gustă azi o bucurie simplă? O plimbare în
aer liber, miracolul și farmecul fiecărui
anotimp… Câți dintre noi se mai simt feri-
ciți datorită răsăritului de soare, din cauza
unui copac, a ierbii, a frunzelor sau a unei
guri de aer curat?... Câți mai gustă simpla
plăcere de a fi sănătoși? Această plăcere
este dată uitării deoarece sănătatea nu
doare. Oamenii încep să nu mai doarmă
atunci când sunt obosiți și să nu mai
mănânce atunci când le este foame. Nu
mai gustă aceste ”plăceri”, aceste bucurii
elementare. Totul pare să se transforme in-
vers, oamenii mănâncă și dorm în funcție
de alte criterii. Centrii bucuriei din
creierul și din sufletul nostru nu mai sunt
impresionați cu una, cu două. Bucuriile
simple sunt azi ceva depășit. Pe măsură ce
ne-am rupt de natură și ne-am îndepărtat
de Dumnezeu, ne-am rupt și de bucuriile
și de plăcerile naturale și elementare.
Odată cu tecerea timpului devenim mult
mai pretențioși decât altădată, mult mai
mofturoși și simandicoși. Începem să de-
venim mai mult raționali și mai puțin su-
fletiști…

2 ANALIZĂ ŞI OPINIE

Ștefan Costea

FRĂMÂNTĂRI

Se spunea cândva
că “lucrurile mici
fac bucuriile
mari”…

OȘAN  LUCA-
CANDIDATUL

PP-DD

Tradiția
şcolii din

Daneș
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Reporter: De ce și când v-ați hotărât să candidați la
primărie?

Nicolae Mosora: De ce?! Pentru că în ultimii patru ani m-
am luptat ca să atrag fonduri pentru această comună, să schimb
comuna în bine iar anul 2012 m-a găsit cu foarte multe lucrari
începute și mă simt dator să termin ceea ce am început și să pun
umărul în continuare la dezvoltarea comunei. Când?... Nu am
un răspuns exact, nu a existat un moment clar. Colaboratorii mei,

seriozitatea oamenilor cu care am lucrat, activitațile începute și
credința că viața oamenilor din Daneș poate fi îmbunătățită zi
de zi. Toate acestea sunt elementele care m-au făcut să-mi redepun
puterea de muncă și voința în slujba cetățenilor comunei. 

Reporter: Care ar fi calitățile care vă definesc pentru
funcția de primar?

Nicolae Mosora: Poate că nu multă lume știe că această
comună, Comuna Daneș, face parte din Asociația “ Cele mai fru-
moase sate“ iar experiența, puterea de muncă  și ambiția mea
vreau să se canalizeze spre a face ca toate satele acestei comune
să se schimbe în bine în mod continuu, să aducem noutatea în
sate iar satul Daneș să merite să poarte în continuare denumirea
simbolică  de “Picior de Paris”.

Reporter: În viață, oamenii sunt ghidați după anu-
mite valori. Spuneți-ne câteva dintre principiile dum-
neavoastră?

Nicolae Mosora: Să ai coloană vertebrală indiferent de situ-
ația dată, să ai puterea de a-ți cunoaște şi accepta limitele și, to-
todată, dorința și ambiția de a le depăși; să fii în stare de a sta
drept atunci când se pun în balanță faptele tale; să deții curajul
de a nu minți, de a spune adevărul chiar dacă, pe moment, acest

lucru te face să pierzi și să nu uiți niciodată de unde ai plecat.
Totodată, ca primar, trebuie să apleci urechea la  fiecare și să-l
ajuți dacă există posibilitatea legală de a o face. 

Reporter: De câtă vreme activați în politică și de ce
ați ales să faceți parte dintr-un partid?

Nicolae Mosora: Noi, primarii, nu ar trebui să facem
politică, avem lucruri mult mai importante de făcut. Importante
sunt faptele care se văd, iar eu ca primar în funcție consider că,
pentru binele comunității locale, se impune să fiu înscris într-un
partid. De altfel întodeauna la alegerile locale s-au ales “oamenii“
și nu partidul din care făceau parte. 

Reporter: Vă determină ceva anume să vă înscrieți în
cursa pentru fotoliul de primar?

Nicolae Mosora: Da, credința că pot face pentru această
comună mai mult, mai bine. Spun asta pentru că avem în deru-
lare proiecte începute, în plină desfășurare,   iar altele încep acum
sau în curând deoarece birocrația, stabilită prin legi cu privire la
achizițiile publice, a făcut ca acestea să fie amânate, unele  pro-
gramate în luna februarie. Din păcate încep abia acum. Aceste
lucrări se realizau în această perioadă  indiferent dacă este sau
nu campanie electorală. 

Reporter: Cum ați descrie în câteva cuvinte Comuna
Daneș?

Nicolae Mosora: O comună cu patru sate unde oamenii își
văd de problemele lor zilnice, cotidiene și care, prin hărnicia și se-
riozitatea lor, contribuie chiar ei la dezvoltarea comunei, încura-
jând curățenia, respectul și  liniștea  din comună. Aș mai zice că
Daneșul este un  mic oraș în dezvoltare continuă, care de la an la
an “înflorește“ atât  la propriu cât și la figurat. 

Reporter: Care sunt obiectivele prioritare pentru
comună?

Nicolae Mosora: Îmi doresc ca prin investițiile pe care le
voi atrage în viitor să continui dezvoltarea comunei prin intro-
ducerea apei, canalizării, școli și grădinițe moderne, drumuri as-
faltate, iluminat public în toate satele comunei. Este știut faptul
că aceste lucrari s-au realizat și în trecut, urmând ca pe viitor
toate satele să beneficieze de tot ceea ce este necesar pentru a avea
o viață mai bună. Vreau ca prin investițiile pe care le atrag să
“țin” tinerii acasă, în comună. O comunitate tânără este o comu-
nitate puternică și cu viitor. 

Reporter: Ce cale veți lua în eventualitatea unui eșec.
Îl veți susține pe câștigător, indiferent de partidul din
care face parte?

Nicolae Mosora: Sunt un luptător iar lupta mea consider
că este una corectă, în care doresc să arăt ce am făcut, ce vreau să
fac. Dar dacă voi pierde și intențiile câștigătorului vor fi de bine,
da, îl voi susține. Asta pentru că nu mă dezmint, doresc doar

binele comunei și vreau să știți că nu candidez la funcția de pri-
mar pentru mândria și orgoliul meu, ci pentru că știu și am
demonstrat că pot face lucruri bune. 

Reporter: Ce scor credeți că veți obține?
Nicolae Mosora: Este o întrebare la care cred că doar elec-

toratul poate să răspundă. Nu știu și credeți-mă că până la mo-
mentul în care m-ați întrebat nici nu m-am gândit la acest lucru. 

Reporter: Care este pentru dumneavoastră cea mai
frumoasă amintire legată de Daneș?

Nicolae Mosora: Toată viața mea am trăit-o în Daneș și
alături de dănășeni. Pentru că în viață fiecare perioadă are fru-
musețea ei, cred că cea mai frumoasă amintire este tocmai viața
mea petrecută în comuna în care m-am născut și am trăit alături
de familia mea. 

Reporter: Cum veți convinge cetățenii să vă voteze?
Nicolae Mosora: Cred că activitatea mea de 16 ani în sluj-

ba comunei, schimbările în bine ale acesteia cât și faptele mele ar
trebui să fie atuul meu. Amintesc doar câteva lucruri: școală nouă
în Criş și Seleuș, grădiniță nouă în Criș, renovare capitală la
școala Daneș, renovare și dotare la Grădinița Seleuș, iluminat
public  asigurat, biserică nouă în construcție, asfaltare de străzi
în Daneș și Seleuș, lucrări în derulare pentru parc central cu parc
de joacă pentru copii aflat în spatele sediului primăriei, bloc ANL,
sală de sport, canalizare, asfaltarea celor trei străzi principale din
satul Criș și multe altele... Vreau să amintesc că unele lucrări se
desfășoară în această perioadă datorită faptului că procedurile
de achiziție publică sunt foarte, foarte greoaie și cu termene lungi
(asfaltarea străzilor din Criș ș.a.). Intenția mea a fost să încep lu-
crările în luna februarie, dar cadrul legislativ a făcut ca acest lucru
să fie amânat. Activitatea primăriei se bazează pe legi ce trebuiesc
respectate. 

Reporter: Care sunt atuurile dumneavoastră în fața
celorlalți candidați?

Nicolae Mosora: Faptele mele  și activitatea mea de om cu
coloană vertebrală, atât înaintea activității mele în primărie cât
și din timpul mandatelor mele. 

Reporter: Ce locuri din comună vă plac și pe care ați
dori să le schimbați?

Nicolae Mosora: Păi, dacă îmi plac înseamnă că nu trebuie
schimbate. Imi place biserica, îmi place înțelepciunea oamenilor
bătrâni (sinceri, așezați la vorbă), îmi place dorința de nou şi
modern a celor tineri, îmi plac copiii zilelor noastre (curioși peste
măsură), îmi place Crișul și Stejăreniul pentru naturalețea lor,
pentru calitatea celor care locuiesc acolo, îmi place Seleușul pentru
hărnicia oamenilor, Daneșul pentru tot ceea ce este. Iubesc tot
ceea ce înseamnă cuvântul  Daneș. 

MOSORA NICOLAE
-CANDIDATUL PDL

Reporter: De ce și când v-ați hotărât să candidați la
primărie?

Mircea Muntean: M-am hotărât să candidez la Primărie
în urmă cu aproximativ un an de zile având în vedere că sunt
consilier din 1996 şi 4 ani am fost şi viceprimar dar şi în urma
îndemnurilor vecinilor şi al cunoscuţilor.

Reporter: Care ar fi calitățile care vă definesc pentru
funcția de primar?

Mircea Muntean: Calităţile ar fi greu să le definesc eu,

cred că ar trebui ascultaţi oamenii care m-au propus pentru
această funcţie.

Reporter: În viață, oamenii sunt ghidați după anu-
mite valori. Spuneți-ne câteva dintre principiile dum-
neavoastră?

Mircea Muntean: Principalele valori după care ar trebui
să ne ghidăm fiecare dintre noi în viaţă dar şi pentru funcţia de
primar, definitorii ar fi dialogul, transparenţa şi toleranţa.

Reporter: De câtă vreme activați în politică și de ce
ați ales să faceți parte dintr-un partid?

Mircea Muntean: În politică activez din 1992, am făcut
parte din mai multe partide politice, astăzi candidez din partea
USL-ului. Fac parte din partid pentru că aşa am crezut că e
mai bine pentru mine şi pentru concetăţeni.

Reporter: Vă determină ceva anume să vă înscrieți
în cursa pentru fotoliul de primar?

Mircea Muntean: Sunt hotărât să schimbăm anumite lu-
cruri din activitatea primăriei actuale.

Reporter: Cum ați descrie în câteva cuvinte Comuna
Daneș?

Mircea Muntean: Comuna Daneş este o comună fru-
moasă, cu oameni harnici şi care mai trebuie ajutaţi.

Reporter: Care sunt obiectivele prioritare pentru
comună?

Mircea Muntean: Obiectivele prioritare ar fi crearea de
locuri de muncă şi mai mare atenţie pentru problema rromilor.

Reporter: Ce cale veți lua în eventualitatea unui

eșec. Îl veți susține pe câștigător, indiferent de partidul
din care face parte?

Mircea Muntean: Calea de urmat, dacă voi ajunge
consilier, e că voi susţine toate măsurile care se iau în folosul co-
munităţii.

Reporter: Ce scor credeți că veți obține?
Mircea Muntean: Scorul este relativ, în jur de 30 %.
Reporter: Care este pentru dumneavoastră cea mai

frumoasă amintire legată de Daneș?
Mircea Muntean: Sunt mai multe amintiri dar cea mai

frumoasă este festivitatea de încheiere a şcolii, mai ales pre-
mierea elevilor, la care în fiecare an eram premiant.

Reporter: Cum veți convinge cetățenii să vă voteze?
Mircea Muntean: O mare parte din cetăţeni mă cunosc,

aşa că nu e nevoie de prea multă convingere. 
Reporter: Care sunt atuurile dumneavoastră în fața

celorlalți candidați?
Mircea Muntean: În primul rând seriozitate, deschidere

faţă de toţi cetăţenii şi un dialog adevărat.
Reporter: Ce locuri din comună vă plac și pe care ați

dori să le schimbați?
Mircea Muntean: În comună sunt locuri frumoase cum

ar fi Primăria realizată de actualul primar,  şcolile au înfăţişare
frumoasă şi dotare, dar pe lângă acestea mai sunt şi alte lucruri
de realizat. Bineîneţeles nu se pot face toate într-un an dar
sperăm că în viitor vor fi realizate cu o rapiditate mai mare.

interviuri realizate de Ştefan Costea

ANALIZĂ ŞI OPINIE

MUNTEAN MIRCEA
-CANDIDATUL USL 

danes 1:Layout 2  5/21/2012  3:24 PM  Page 3



Primăvara este un anotimp al renașterii
ajuns la apogeu în luna mai, lună de rai. Sunt
al optulea boboc de floare deschis la sfârşit
de sezon, e frântura de timp care înseamnă
renaştere, prospeţime, frumuseţe desavârşită
într-o splendoare multicoloră a florilor şi a
serilor cu miros de  tei: înseamnă viaţă.

Îmi amintesc cu gingăşie de luna mai a
fiecărui an aniversat, adunam cu nesaţ noi
trăiri şi idei alături de cei dragi în speldoarea
neegalată a naturii. O copilărie fericită speci-
fică familiilor modeste cu mulţi copii din
mediul rural, plină de armonie şi veselie…
În goana după o fericire vremelnică uităm să
ascultăm susurul apei, ciripitul păsărilor,
foşnetul frunzelor, adierea vântului, creşterea
firului de iarbă, să observăm coloritul flo-
rilor, să ne lăsăm îmbătaţi de parfumul şi
mireasma lor dar, mai ales, să ne identificăm
cu ele.

O stare de spirit mai înălţătoare, ideea de
frumos, într-o lume reală trebuie cultivată în
inimile celor mici şi imprimată în sulfletele
lor, formându-le un caracter sănătos. Natura
trebuie înţeleasă şi ocrotită de copii prin
sfatul şi exemplul nostru practic. Să orga-
nizăm activităţi împreună, să sădim un pom,
o floare, să îngrijim un animal, să păstrăm
totul cât mai intact şi curat. Cei şapte ani de
acasă înseamnă omul în sine. Un proverb
spune: “Învaţă pe copil calea vieţii şi când va
îmbătrâni nu se va abate de la ea” … din pă-
cate aceşti ani uneori nu se mai disting sau
nu sunt compleţi şi aceasta este o pierdere
enormă pentru natură şi societate. Dar spre
bucuria şi mândria noastră, de locuitori ai
Comunei Daneş, români adevăraţi, aici mai
păstrăm încă din nobleţea şi frumosul, cul-
tura şi tradiţia neamului românesc. Frumo-
sul, prin aranjamentele cu flori, parcuri,
ghivece şi bănci de lemn de o inventivitate
aparte; fântâna arteziană unică în felul ei şi
fântâni rustice, specifice satului românesc.
Toate acestea încântă ochiul şi inima privi-
torului şi al trecătorului. Datoria noastră este
de a păstra originalitatea şi naturaleţea aces-
tor valori, deci să ocrotim natura cu mic, cu
mare. Ea ne dă necondiţionat totul: aer, apă,
hrană, sănătate şi echilibru. Și noi putem
veni cu idei practice în înfrumuseţarea co-
munei cum ar fi amenajarea parcurilor din
faţa caselor, îngrijirea şi ornarea lor. 

Pe viitor vom aduce în atenţia dumnea-
voastră sfaturi practice, idei şi gânduri pen-
tru toţi. Doresc cititorilor noştri ca viaţa să
le fie o veşnică primăvară, tinereţea ca a lunii
mai iar  caracterul nobil şi proaspăt ca florile
de curând înflorite. Sunt mândră că respir în
Daneş....

… Petale de amintiri,
Explozie de gânduri, 
Vremelnice trăiri
Le-am aşternut în rânduri …

Miriam

4
Luna mai
pe plaiuri
dăneşene

DE SUFLET

Câțiva kilometri de pământ din Ardealul
românesc constituie suprafaţa comunei
Daneş. Bogata zestre naturală şi diversificată
existentă aici, a favorizaţ viaţa colectivităţii
omeneşti, astfel încât cei aproximativ 5.500
de locuitori care însufleţesc comuna, oferă
la fiecare apariţie un zâmbet sincer şi linişti-
tor. Vei şti deodată că te afli într-un loc sigur,
care te ocroteşte parcă asemenea braţelor
părinteşti. Pentru aceşti oameni ai locului,
viaţa şi orizontul cunoaşterii spaţiului
dănăşean începe, în mod firesc, în aşezările
natale, lărgindu-şi limitele înspre grădiniţe,
şcoli, biserici, parcuri, locuri pe care şi-a pus
amprenta spiritul gospodăresc.

Pentru a pătrunde cât mai bine spiritul
locului, în periplul nostru dănăşean, în călă-

toria noastră, să poposim în mijlocul spaţiu-
lui care bucură nu numai ochiul localnic, ci
şi ochiul “musafir”. Spaţiul este acela al unei
comune europene, iar un vizitator face, de
regulă, primul popas în mediul curat şi în-
florit al Daneşului, pentru ca apoi, îndemnat
parcă de o “magică forţă”, să se îndreapte şi
spre alte meleaguri ale comunei, cum ar fi
satele: Seleuş, Criş, Stejăreni. In oricare din-
tre aceste locuri, privind cu ochiul liber sau
prin lentila aparatului de fotografiat, în abu-
rul dimineţii sau în lumina plină a miezului
zilei, ori atunci când misterios coboară um-
brele nopţii, peisajul dănăşean oferă resurse
de desfătare şi regenerare sufletească.  

Spre exemplu, hotărât să înlăture seden-
tarismul şi să înlocuiască televizorul şi calcu-

latorul, dar şi din dorinţa de a rătăci pe tărâ-
muri necunoscute, un semen de-al nostru,
străin “la vorbă şi la port”, bătătorea trotuarul
comunal într-una din zile fascinat şi totodată
nedumerit de realitatea locului. Decis să facă
o plimbare prin Daneş, curiozitatea i se citea
în ochi.  Un pas a urmat altuia, astfel încât,
după o întreagă zi, nu oboseala şi-a spus cu-
vântul, ci mulțumirea, entuziasmul şi con-
statarea faptului că această comună se face
cu adevărat, şi pe bună dreptate remarcată
printr-un mediu ambiental favorabil, format
din locuitori primitori şi harnici, care încă
dis-de-dimineaţă fac o plăcută şi uşoară for-
fotă pe străzile înflorate. Călătoria turistului
nostru, nu a fost una simplă, propriu-zisă, el
nu a acumulat numai experienţa unei  vizite,
ci a constatat în final, aruncând o privire re-
trospectivă şi de ansamblu, că a traversat şi
hotarele de la o vârstă la alta, de la inocenţă
la experienţă, de la copilărie la maturitate. 

Se observă parcă sacralitatea întregii co-
mune, în care îşi găsesc adăpost părinţi şi
copii, un refugiu din calea singurătăţii şi un
spaţiu al dezvoltării valorilor, al transmiterii
acestora din generaţie în generaţie. 

Parafrazând un scriitor din literatura uni-
versală, o adevărată călătorie nu constă în a
căuta mereu noi locuri, ci în a avea “ochi noi”.
Aceşti “ochi noi” , haideţi să-i mai fixăm o
dată pe frumoasa noastră comună. 

Vă las pe voi, cititorilor dragi, să fiţi cei
care veţi da viaţă acestor litere aşezate aici,
iar împreună cu mine, să privim în juru-ne
cu un ochi mai limpede, cu o minte mai
pătrunzătoare şi un suflet mai deschis. 

Andrada Mare

...  Riscul eşecului nu germinează în capa-
citatea colectivului de redacţie sau al autori-
lor publicaţiei de a ilustra pertinent activităţi
desfăşurate, de a puncta sau sublinia unele
momente de interes local, naţional sau uni-
versal, ci în dezinteresul de a parcurge aceste

rânduri de către cei cărora le sunt dedicate  –
riscul de a fi un izvor din care nu bea aproape
nimeni şi a cărui apă limpede se scurge pe
pâraie lungi, cine ştie spre ce zări.

Mă întorc cu gândul în urmă cu câţiva ani,
la momentele când am avut onoarea de a face
parte din delegaţia comunei Daneş prezentă
în satul Welterod (Germania) pentru a face
„lobby” în favoarea construirii unei noi şi
moderne grădiniţe în satul Criş (com.
Daneş), prin efortul celor două comunităţi
române şi germane – proiect realizat cu suc-
ces într-un foarte scurt timp. La 3 zile după
sosirea noastră în satul german, am avut o în-
tâlnire cu „realizatorii media” locali. Pe o
bancă, lângă o fântână, am discutat câteva
idei generale despre intenţia proiectului nos-
tru şi am făcut o fotografie cu toţi partici-
panţii la discuţii. Ni s-a spus, la finalul
întâlnirii, că ceea ce s-a discutat acolo va fi
publicat într-un ziar local. Impactul publicării
unei asemenea informaţii într-un ziar local îl

cunoşteam din România: nesemnificativ.
Într-a şaptea zi a şederii noastre acolo, s-a des-
făşurat un eveniment de o importanţă locală
majoră, ce s-a bucurat de o participare impre-
sionantă din punct de vedere numeric. În
toiul derulării discuţiilor, ce au avut loc în in-

cinta Mănăstirii Schoenau-Struth, după sluj-
ba religioasă a zilei, am fost abordaţi de foarte
multe persoane care ne-au mărturisit că au
venit pentru că citiseră în presa locală despre
prezenţa în Welterod a unei delegaţii din
România, despre scopul acestei prezenţe. Că
îşi lăsaseră deoparte alte activităţi programate
în acea zi pentru că au ţinut cu tot dinadinsul
să se întâlnească cu noi. O doamnă plecată
din România în urmă cu mulţi ani, venise de
la câţiva zeci de kilometri distanţă, după ce o
rugase pe colega ei de muncă, asistentă medi-
cală într-un spital din Frankfurt să o înlocu-
iască în tura de serviciu, ca să poată participa
la întâlnirea cu „delegaţia din România”. Bu-
curia întâlnirii cu noi a fost nespusă şi am
citit-o pe faţa ei. Văzând anvergura eveni-
mentului şi cunoscând geneza acesteia, am
fost uluit de efectul unui mic articol publicat
într-un ziar local. Am constatat, personal, că
acei oameni erau cu mult mai mult interesaţi
de ceea ce se întâmplă lângă casa lor, în co-

munitatea lor, de felul cum depinde de impli-
caţia lor directă finalizarea cu succes a unui
scop urmărit îndeosebi, decât de ceea ce se
întâmpla în oraşul-reşedinţă al landului sau
la Berlin. Acel eveniment mic şi neînsemnat,
pentru ei conta enorm şi au investit în el pe
măsură: timp, disponibilitate şi resurse finan-
ciare, fiind răsplătiţi în final cu satisfacţie (cel
puţin)...  Se întâmplase în Germania.  

Îi doresc ziarului „Actualitatea Dănă-
şeană” un destin asemănător acelei publicaţii.
Să „crească sănătos” şi să aibă parte de
aprecierea celor care îl vor răsfoi şi citi. Ac-
ceptând ideea că se găsesc printre noi şi unii
„consumatori de artă”, lecturarea articolelor
acestei publicaţii poate veni în întâmpinarea
aşteptărilor acestor „consumatori”.  Până la
urmă omul află ceea ce caută. Ilustrativ în
acest sens este şi povestioara următoare: „Se
zice că doi oameni se întorceau din India. Pe
vapor au intrat în discuţie. Unul zice către
celălalt, care s-a prezentat a fi misionar: Nu
prea înţeleg ce rosturi aveţi dumneavoastră, mi-
sionarii, în India. Am stat câteva luni aici şi n-
am văzut nici un creştin. Cred că pierdeţi
vremea de pomană. Misionarul îl întreabă:
Dumneavoastră ce aţi făcut în India ?  - Am fost
la vânătoare de tigri. – Şi aţi văzut mulţi ? –
Foarte mulţi. – Eu – zise misionarul – am stat
20 de ani în India, făcând misiune creştină. Am
convertit foarte mulţi şi i-am lăsat creştini. În 20
de ani însă n-am văzut niciun tigru.”

pr. Marius Moldovan

Gânduri
bune

Periplu dănășean
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Criticul şi istoricul literar Cornel Reg-
man s-a născut la 28 noiembrie 1919, în co-
muna Daneş din judeţul Mureş. Este fiul  lui
Ioan Regman, mic funcţionar rural şi al Vic-
toriei, născută Cristea , o ţărancă de o in-
teligenţă superioară. După  clasele primare,
făcute în satul natal  între anii 1926-1930,
urmează Liceul Gh. Bariţiu şi Facultatea de
Litere şi Filozofie din Cluj, apoi licenţa la
Sibiu  în anul 1942.  Debutează  în literatură
cu lucrări de critică literară în revista „Curţile
Dorului" din Sibiu în anul 1941. Din anul
1943 activează în "Cercul Literar„ din Sibiu,
alături de personalităţi marcante ale litera-
turii romaneşti (Ştefan A. Doinaş, I. Ne-
goiţescu, Emil Botta, Radu Stanca).
Lucrează mai întai ca inspector şcolar la Cluj,
iar între anii 1950-1952, ca asistent univer-
sitar la catedra de Literatura Romană a Uni-
versităţii clujene. În anul 1956 se stabileşte
cu familia la Bucureşti, unde devine redactor
la Editura de Stat pentru Literatură şi Artă.

Pană în 1963 este cercetător la Institutul de
Lingvistică, apoi este numit conferenţiar
universitar la Institutul Pedagogic din Con-
stanţa, unde predă Istoria Literaturii Ro-
mane. Ca dascăl, Cornel Regman a fost iubit
de studenţi, ştiind să cultive în inimile lor iu-
birea de limbă şi de neam. Din 1973 devine
doctor în filologie cu teza „Agârbiceanu şi
demonii. Studiu de tipologie literară". Din
1974 până în 1979 este redactor la revista
Viaţa Romanească. A publicat  în reviste lite-
rare prestigioase precum Familia, Contem-
poranul, România Literară, Luceafărul,
Tribuna, Transilvania, Steaua. A prefaţat
ediţiile din I. Agârbiceanu, V. Alecsandri,
Pompiliu Constantinescu, Pavel Dan, M.
Sorescu, M. Sadoveanu. Este unul din cei
mai incisivi critici literari, fiind considerat de

unii confraţi ca "moralist" şi excelent por-
tretist, alţii însă văd în el doar spiritul de şi-
cană şi un „vânător de idei". Din opera lui
Cornel Regman pot fi enumerate urmă-
toarele lucrări: Confluenţe literare, 1966 ;

Cărţi, autori, tendinţe, 1968; Cică  nişte
cronicari... 1970; Agârbiceanu şi demonii.
Studiu de tipologie literară - teza de doc-
torat, 1973; Noi explorări critice, 1982; Nu
numai despre critici, 1990; Ion Creangă, o
biografie a operei, 1995; Dinspre cercul li-
terar spre optzecişti, 1997.

Cornel Regman s-a stins din viaţă la 14
iulie 1999 la Bucureşti. Conform dorinţei
sale a fost înmormântat alături de părinţi, în
satul natal Daneş, pe care l-a avut mereu în
inima sa, purtându-i amintiri de neşters. În
însemnările sale întâlnim adesea cuvinte de
aleasă simţire sufletească despre locul naş-
terii şi al copilăriei.

„ E satul meu !
Cel mai drag dintre toate
Copilăria mea !

Comoara cea mai scumpă 
Pierdută în zările trecute.
Eşti însăşi viaţa mea 
Şi sufletul meu.
Locaş al părinţilor mei

Cel mai curat şi mai sfânt
Pentru o lume întreagă nu te-aş da! 
O, Daneş !!”
Pentru munca plină de pasiune şi dăruire

depusă de C. Regman  în activitatea cultura-
lă,  i-a fost oferit Premiul Uniunii Scriitorilor
din România pentru anii 1976, 1997 şi 1998.
Cornel Regman a reuşit să se ridice pe culmile
culturii româneşti şi să poarte cu mândrie, deşi
a trăit la Bucureşti, numele de „dănăşean".

În casa natală, devenită un mic muzeu,
sunt păstrate fotografii de familie, obiecte per-
sonale vechi, mobilier de epocă , dar mai ales
toate cărţile scrise de C. Regman. Pereţii in-
teriori mai poartă auriul, încă proaspăt şi viu,
al formelor zugrăvite pe tencuială cu mulţi ani
în urmă. În şoprul din curte există un teasc din
lemn, vechi de peste o sută de ani, de dimen-
siuni apreciabile, la care cândva se storceau
strugurii, o adevărată piesa de muzeu.

Ştefăniţă   Regman  urmează cu succes
cariera literară a tatăluisău . Este  profesor de
portugheză la Paris, publicist, autor de ma-
nuale de limba franceză şi portugheză pen-
tru elevii francezi.  Este cel care  face
demersuri la Ministerul Culturii şi Cultelor,
pentru înfiinţarea Asociaţiei Culturale „Pri-
etenii lui Cornel Regman", pentru ca această
casă să devină, cu toate meritele cuvenite,
„Casa Memorială Cornel Regman" DANEȘ.

Ştefan Costea

BIOGRAFII ALESE

Şcoala este una dintre instituţiile care
ajută la dezvoltarea unei localităţi. Renumele
acesteia este dat de elevii care, prin strădania
lor reuşesc să devină mesageri ai satului, ai
şcolii şi ai profesorilor care i-au modelat. 

Aproape fiecare şcoală a ales o personali-
tate care a profesat sau a avut un aport de-
osebit de-a lungul timpului. La Criş, Şcoala
Generală a primit numele de “Ioan  Stroiescu”.

Ioan Stroiescu s-a născut pe 25 iunie
1900, în satul Jugur, judeţul Muscel, fiind cel
mai mare dintre fraţi. Rămas orfan de mama
încă de mic şi foarte sărac, a reuşit totuşi să
fie un elev eminent, fiind bursier al statului
român.

Şi-a petrecut copilăria în casa părintească,
urmând primele clase la şcoala din comuna
natală, apoi a continuat în particular (acum
sinonim cu fără frecvenţă) la liceul Dinicu
Golescu din Câmpulung Muscel până la în-
ceperea primului război mondial. 

În anul 1914, tatăl său a fost mobilizat la
Craiova, tânărul Stroiescu fiind nevoit să se
angajeze ca să-şi întreţină fraţii mai mici. A su-
portat cu greu vestea că tatăl său a fost luat pri-
zonier în luptele din Oltenia. Dragostea faţă
de părintele său l-a împins să-l viziteze mer-
gând pe jos tot drumul de la Câmpulung până
la Craiova, lucru foarte periculos pentru un
tânar de 16 ani, ţara fiind ocupată de nemţi.

După încheirea războiului, în anul 1918,
s-a înscris la Şcoala Normală din Alexandria,
judeţul Teleorman, fiind din nou bursier al
statului român, pe care a absolvit-o în anul
1921 cu calificativul excelent. A urmat apoi
perioada stadiului militar obligatoriu de 3
ani, unde a făcut şi Şcoala Militară la Regi-
mentul 30 Muscel, obţinând gradul de sublo-
cotenent în rezervă.

În această perioadă Ardealul a revenit la
patria mumă iar învăţătorii, inginerii sau alţi
intelectuali erau trimişi din Vechiul Regat în
Ardeal. Astfel, Ion Stroescu a fost trimis la
Felţa, judeţul Târnava Mare (azi Floreşti –
jud. Sibiu), unde a stat între anii 1923-1924.

După perioada de la Felţa, Ion Stroescu a
fost adus în comuna Criş, judeţul Târnava
Mare, ca învăţător-director în anul 1924.

În anul 1925 s-a însurat cu fata fostului
preot al comunei Criş, Maria Gheaja, şi ea edu-
catoare la şcoala din Criş. Împreună au avut
doi băieţi: Mihai-Ioan, născut la 25 ianuarie
1926 de profesie inginer mecanic şi Gheor-
ghe - născut la 3 octombrie 1928, decedat în
anul 1999 de profesie medic veterinar.

Monarhist convins, nu a renunţat la por-
tretele regelui Mihai, acest lucru ducând la

transferul său forţat la Daneş timp de un an.
Era un om foarte sufletist iar o întâmplare

ne arată că era şi curajos şi nu pregeta în faţa
primejdiei ca să salveze oamenii: “Proaspăt
căsătorit s-a dus cu soţia sa la Câmpulung Mus-
cel, ca ea să-şi cunoască socrul. Ieşind să se
plimbe prin oraş au observat că acoperişul in-
ternatului de fete ardea. Nici nu s-a dezmeticit
bine soţia lui ca l-a văzut pe acoperiş alături de
pompieri cu furtunul de apă în mână ajutând
la stingerea focului.” (sursa: Mihai-Ioan Stro-
iescu fiul învăţătorului).

Pe 22 iunie 1941 a fost mobilizat alături
de alţi consăteni şi trimis pe front pentru eli-
berarea Bucovinei şi Basarabiei. A luptat până
la Odessa apoi a fost chemat şi numit la paza
căilor ferate în Arad. După 23 August 1944 a
fost trimis cu regimentul său în Cehoslova-

cia, unde a luptat până în munţii Tatra. După
această perioadă a fost lăsat la vatră şi curând
s-a încheiat al doilea război mondial.
Războiul a lăsat urme adânci în sufletul său
şi întoarcerea la Criş la soţie şi copii a stârnit
preocupări în promovarea tradiţiei, într-un
cuvânt mândria de a fi român. 

Ca învăţător și director s-a ocupat alături
de consăteni de ridicarea actualei şcoli din
Criş, vechea şcoala fiind mult prea neîncăpă-
toare pentru copiii de atunci.

S-a preocupat de cultivarea limbii române
în rândul elevilor prin înfiinţarea bibliotecii,
apoi a corului şcolii, unde cânta la vioară.

În calitate de director al Căminului Cul-
tural s-a îngrijit de brigada artistică, de echipa
de teatru şi grupul de dansuri populare, de
cele două fanfare, participând la concursuri
judeţene şi naţionale, fiind mereu răsplătiţi
cu premii şi aprecieri. De exemplu, în anul
1965 grupul de dansuri populare al Comunei
Criş a obţinut Premiul I la Concursul de
Dansuri Populare, apoi alte premii la
Sighişoara, Sovata ş.a.

A fost iubit ca învăţător deşi era o per-
soană severă, cu mult bun simţ şi răspundere
în educarea elevilor. Din şcoala condusă de
dânsul au ieşit oameni de nădejde dintre care
unii şi-au întemeiat familii trainice în sat iar
alţii au urmat şcoli superioare în toată ţara
devenind profesori, ingineri, doctori,
economişti ş.a.

S-a pensionat în anul 1965 iar în luna au-
gust 1979 a părăsit această lume pentru a
intra în eternitate cu datoria împlinită faţă de
poporul român. 

P.S. Date biografice primite de la Mihai-
Ioan Stroiescu – fiul lui Ion Stroescu.

Lucia Bichiş  

Cornel Regman, 

critic şi istoric literar

Ion Stroescu  la Ziua Eroilor - Şcoala de la Criş – mai 1941

Un dascăl cu vocație-
Ioan Stroiescu 
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M-am gândit să aştern câteva cuvinte de-
spre un anume soi de vin nobil asupra căruia
m-am documentat în momentul în care am
ajuns ca şi dascăl în localitatea din care
provine. Un vin puternic, cu o aromă florală
discretă şi cu un buchet savuros. Este vorba
despre soiul „feteasca regală". Acest vin se re-
marcă prin vioiciune, prospeţime şi o fruc-
tuozitate deosebită care se îmbină armonios
cu aciditatea specifică soiului. Este un vin
sprinţar şi cuceritor ce amin-teşte de
mireasma fânului cosit. Soiul acesta de
struguri este originar din Transilvania însă se
cultivă în mai toate podgoriile din România.
Acest soi a fost identificat în jurul anilor 1920
în Podgoria Târnavelor, mai exact în locali-
tatea Seleuş, comuna Daneş, judeţul Mureş.
Tocmai de aceea, localnicii şi nu numai, l-au
botezat „Dăneşana" sau „Dănăşana". Însăşi
denumirea localităţii de unde provine mai
exact -Seleuşul Mare- este o denumire
provenită dintr-un cuvânt vechi, de origine
maghiară, care s-ar traduce astazi -„bob de
strugure". In literatura de specialitate a mai
fost denumit şi „Galbena de Ardeal".

Vinurile obţinute din acest soi de struguri
diferă de la vinuri de masă până la vinuri su-
perioare, de cea mai înaltă ţinută şi calitate.
Au un conţinut de alcool cuprins între 10%
şi 11,5%. Dispun de o aciditate excelentă (7-
7,5 g/l acid tartric) ceea ce-i conferă acestui
tip de vin, un bun echilibru şi un gust bine

conturat. Feteasca Regală se serveşte de obi-
cei alături de mâncăruri uşoare, cum ar fi:
pestele, carnea albă, fructele de mare etc.
Soiul este foarte popular în România fiind
cunoscut îndeobşte prin aroma destul de in-
tensă şi vioaie, uneori chiar elegantă. Se vând
şi s-au vândut cantităţi imense de Fetească
Regală de-a lungul timpului aşa încât cred că
fiecare băutor de vinuri are câte o experienţă
perso-nală legată de acest soi nobil. Viticul-
torii îl apreciază pentru nişte randamente
bune la hectar, fiind un strugure care nu pune
probleme foarte mari în cultură. Este puţin
mai sensibil la secetă însă se reface uşor în
urma accidentelor climatice. Acest soi auto-
hton romînesc se caractarizează prin gustul
specific de fructe exotice. Prin învechire
capătă un buchet armonios, tipic zonei de
cultura. Aşadar, un vin bun! Nu ne mai
rămâne decâăt să-l consumăm, însă cu mă-
sură. Un străvechi proverb spunea că ade-
vărul este în vin: „In vino veritas"…Mare,
mare păcat însă că, în satul de unde provine
Feteasca Regală (Seleuş), din sutele de
hectare cu vie, nu  se mai lucrează niciunul,
totul s-a distrus...

Ștefan Costea

Feteasca Regală-
un soi de vin

originar din Seleuş!

DIVERSE

A trăi nu oriunde, nici oricum constituie
cheia împlinirii personale. Unde altundeva
poţi respira un aer curat decat la ţară. În care
loc de pe acest pământ te poţi redescoperi
pe tine, te poţi dezvolta, te poti umaniza mai
mult şi mai bine decât la ţară?  “La ţară”,
înseamnă pentru majoritatea oamenilor
“acasă”. Chiar si cei care trăiesc în  mediul
urban, tânjesc, fie că recunosc, fie că nu,
după  mireasma care se simte atunci când in-
spiră un alt fel de aer. Unul oferit în dar de
Cel de Sus, pe care ne străduim să-l preţuim
şi să-l păstrăm intact.

Aşezaţi “pe-o gură de rai”, locuitorii co-

munei Daneş trăiesc vizibil într-o comuni-
tate care este într-o continuă perfecţionare
de la o zi la alta. Cu multă muncă şi efort, co-
muna oferă un stil de viaţă sănătos şi condiţii
moderne de trai pentru fiecare categorie de
vârstă. 

Unică, frumoasă, bogată, cu spiritualitate
puternică, viaţa la ţară, şi mai ales viaţa în co-
muna Daneş este şi mai frumoasă datorită oa-
menilor paşnici, înţelepţi și harnici. Satul are
un farmec aparte, timpul curge diferit, copiii
trăiesc o altfel de copilărie, existenţa este na-
turală, “bio”, dar nu lipsită de confort. Natura
te invită să priveşti minunăţia lumii și să-ţi
faci planuri sănătoase pentru o nouă zi.  

Andrada  Mare

Redactor șef: Ștefan Costea
Redactori: Lucia Bichiș, Andrada Mare,
Daniela Niste, Daniela Suciu, Marius
Iosif, Marius Moldovan, Doina Medeșan,
Viorica Secetă, Ioan Medeșan, Cristina
Mosora, Ana Gașpar, Viorica Crucin,
Maria Mureșan, Nicolae David, Maria
Man, Bădică Nicola, Ileana Costea, Maria
Anghelina, Maria Diaconu 
Corespondenți: Camelia Moldovan,
Mihaela Tolan, Ioana Gheaja, Alina
Muntean, Alin Pora
actualitatea.danaseana@yahoo.com
Telefon: 0762 393 445

Publicaţie editată de
SC Maris Edi Pro SRL

Vrei să-ți faci cunoscute
opiniile și părerile? 

Sună la 0762 393 445 sau con-
tactează-ne pe adresa de e-mail: 

actualitatea.danaseana@
yahoo.com

Fiind de interes general, publicaţia
noastră urmăreşte atât angrenarea
a cât mai multor cetăţeni în reali-
zarea acestei publicaţii cât şi for-
marea unei imagini corecte a vieţii
lor, a problemelor cu care se con-
fruntă, a realizărilor şi proiectelor
de viitor.

Viaţa la ţară!

Dumnezeu prin munca sa a creat pământul,
natura întreagă şi omul. Pentru a nu irosi această
trudă şi pentru a da un rost vieţii, noi, oamenii
parcurgând timpul începem cu învăţătura.
Primii paşi în viaţă alături de părinţi, primii ani
de şcoală îndrumaţi de profesori, apoi redăm
prin muncă toate cunoştinţele pe care le-am
asimilat pentru a ne asigura nouă şi semenilor
noştri un nivel de trai cât mai ridicat. 

Situaţia creată după revoluţie, prin retro-
cedarea terenurilor, lichidarea unor fabrici cu
renume din zona noastră, renunţarea la multe
cooperative meşteşugăreşti, creşterea impor-
turilor de produse care fac concurenţă neloială
produselor româneşti, a lipsei de patriotism care
se observă din ce în ce mai mult, dar şi mo-
mentele de criză prin care trece ţara noastră au
dus la creşterea numărului de şomeri sau a per-
soanelor fără ocupaţie.

Nicolae Iorga ne spunea că “Democrat
înseamnă cineva care vrea să înalţe poporul pe
umerii săi, nu cineva care vrea să se înalţe el pe
umerii poporului.”

Începând cu 1990, balanţa comercială a
României este permanent negativă. Adică im-
portăm mai mult decât exportăm, de exemplu,
usturoi din China sau din Canada, varză din Ita-
lia, mere din Polonia, cartofi din Germania, mor-
covi din Grecia, ceapă din Belgia sau Olanda. 

Hipermaketurile şi supermaketurile sunt ale
unor companii multinaţionale cu sediile în alte
ţări, aşa că ele nu au nici un interes deosebit în a
promova produsele româneşti. Dar se vor strădui
să-şi promoveze produsele proprii, prin tot felul
de reclame una mai luminoasă decât cealaltă în
detrimentul produselor româneşti la care lucrăm
noi sau rude şi cunoştinţe ale noastre. 

În acest timp agricultorii români sunt scoşi
chiar şi din pieţele agroalimentare ale oraşelor
din cauza normelor şi regulamentelor care de

multe ori se contrazic, mulţi dintre ei renunţând
să mai  lucreze pământul. 

În supermaketurile unor companii germane
vom găsi o sumedenie de produse germane, în
cele franţuzeşti, produse franţuzeşti şi aşa mai
departe.

Când avem de ales, de exemplu, între mere
româneşti şi cele italiene, este foarte important
să le alegem pe cele autohtone, chiar dacă nu
sunt întotdeauna la fel de arătoase, dar de multe
ori avem surpriza să aibă un gust mai bun. În
felul acesta ajutăm unui fermier român amenin-
ţat de neputinţa de a-şi vinde produsele, chiar
dacă a accesat fonduri europene, dându-i astfel
speranţă să îşi mai cultive pământul şi anul ur-
mător. Măcar încă un an şi încă un an, înainte
să-l îngroape birocraţia, corupţia şi indolenţa
din ministere.

Acest lucru este valabil şi pentru alte pro-
duse şi servicii. Cumpărând produse româneşti,
cel puţin atunci când calitatea lor este compa-
rabilă cu cele străine, lăsând deoparte falsele pre-
judecăţi, putem contribui fiecare la întărirea
bunăstării şi siguranţei naţionale. Altfel, Româ-
nia riscă să se transforme într-o simplă piaţă de
desfacere, iar românii să devină creditori ai băn-
cilor pentru bunuri de consum şi în cazul ne-
plăţii ratelor să fie executaţi silit din locuinţe sau
chiar să fie deposedaţi de pământul străbun.

Bogăţia pământului trebuie întărită de hăr-
nicia oamenilor, încurajată şi răsplătită cum se
cuvine, pentru a reda României chipul de "Gră-
dină a Maicii Domnului", iar românilor demni-
tatea, rostul, rezistenţa şi bunăstarea.

Daneşul este o oază de tradiţie, de bogăţie
şi de linişte, noi suntem rădăcinile acestui
pământ şi este necesar să răsune în inimile fie-
căruia cuvintele "Deşteaptă-te române", de-
pinde doar de noi cât de repede reuşim să ne
deşteptăm şi să găsim drumul spre dezvoltare în
aşa fel încât copiii noştri să fie mândri de moş-
tenirea pe care o vor primi.

Lucia BichişCOMUNICAT DE PRESA
Strategie de dezvoltare pentu grupurile vulnerabile 

din Comuna Daneș
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN a organizat luna trecută

la sediul Primăriei Comunei Daneș, prima întâlnire a Comisiei Mixte Locale. Aceasta
are rolul de a asigura un cadru consultativ-participativ pentru elabo-rarea sau optimizarea
strategiilor de dezvoltare la nivel local, cu focus pe îmbunătățirea situației romilor. 

Comisia Mixtă Locală Daneș a fost înființată la sfârșitul anului trecut prin Hotărâre
a Consiliul Local Daneș, iar prima întâlnire a pus în discuție necesitatea dezvoltării unei
strategii locale de intervenție, adaptata nevoilor grupurilor         vulnerabile, cu focus pe
comunitatea romilor, precum și implementarii unor principii de lucru, având la bază
abordarea integrată a problemelor cu cetățenilor Comunei Daneș. 

Discuțiile s-au centrat, în special, pe problemele care afectează cetățenii Comunei
Daneș, în domeniile educației, condițiilor de locuit, ocuparea forței de muncă sau al
actelor de stare civilă.  Un element esențial pus în discuție a avut în vedere necesitatea
de a dezvolta antreprenoriatul în mediul rural, prin implementarea unor activități de
consiliere și susținere a persoanelor care doresc să-și dezvolte mici afaceri. 

În perioada imediat următoare vor fi culese datele necesare realizării unei diagnoze
comunitare care să furnizeze informații specifice pentru identificarea problemelor care
afectează cetățenii Comunei Daneș, cu focus pe membrii comunității de romi. Datele
centralizate, alături de analiza cadrului legal și a politicilor publice destinate îmbunătățirii
cetatenilor apartinand grupurilor vulnerabile, vor fi puse la dispoziția membrilor
Comisiei Mixte Locale în urmatoarea întâlnire. 

Intâlniri similare au avut loc și la Sânpaul și Băgaciu, urmând să aiba loc în perioada
următoare și în Comuna Mica.

Acțiunea se înscrie în cadrul proiectului “Centre Comunitare de Resurse: instru-
mente strategice în procesul de îmbunătățire a situației grupurilor vulnerabile în mediul
rural”, implementat de Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – Sastipen
din București, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună și Asociația
ProVocație, ambele din București. Partenerii strategici ai proiectului sunt Primăriile din
cele 15 localități în care se implementează proiectul. 

Persoană de contact: Andreea Baciu, Coordonator PR, 0755.08.42.17

Rostul muncii
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Suntem generația tânără care vrând,
nevrând, depindem de altceva sau
altcineva. Mai mult sau mai puțin ne lăsăm
conduși de alții, îi lăsăm pe alții să ne con-
ducă viitorul. Dar de ce se întâmplă acest
lucru? Oare nu ne bagă nimeni în seamă,
nimeni nu ne ascultă? Cu toții cred că ați
întâmpinat problema ca, terminând o
școală și dorind să vă angajați, să vi se
spună: “Ne pare rau, dar nu aveți expe-
riență!”

Această frază ne închide multe uși,
ușile către viitorul nostru. De aceea mulți
dintre noi ne hotărâm să plecăm în străină-
tate. De ce? Pentru că acolo găsim un trai
mai bun, o muncă mai bine plătită decât
în țara în care ne-am născut şi am crescut.
Ar fi ideal să ne fie oferite condiții aici,
acasă, să facem ceva pentru noi și pentru
viitorul nostru, poate pentru țară. Noi sun-
tem cei care putem schimba ceva. Suntem
la acea vârstă la care încă ne putem ex-
prima pe deplin, având curajul și energia
necesare acestui fapt.

Prin ochii noștri se văd: tinerețea,
dragostea, frumusețea vieții etc. E necesar
să avem curajul ca să fim noi înșine. Să fim
cum vârsta ne îmbie să fim: nebunatici, ro-
mantici, ambițiosi, luptători, melancolici... 

Am fost plecată trei săptămâni în Ger-
mania pentru un schimb de experiență
între gradinițe. La un moment dat mi-aș fi
dorit să nu mă mai întorc în România
văzând că acolo se poate trăi mai bine, însă

ceva în sufletul meu mi-a șoptit că trebuie
să mă întorc. Mă bucur că m-am întors și
sunt hotărâtă să mă dedic și să fac ceva util
aici, acasă. Deoarece lucrez cu copii pre-
școlari, ei reprezentând o treaptă impor-
tantă a viitorului, doresc să implementez
în sufletul lor acele sentimente și aptitu-
dini care îi dezvoltă și îi formează ca om,
ca și cetățeni demni de realizarile lor, dez-
voltandu-și capacitatea de a-și pune în va-
loare competențele dobândite. Ei sunt
foarte importanți pentru viitorul Româ-
niei de aceea trebuie să știe să se facă re-
marcați acolo unde sunt utili. Prin ei și
pentru ei avem curajul necesar de a lupta
pentru un viitor mai bun. Pentru acest
lucru avem nevoie ca și părinții să fie ală-
turi de școală și grădiniță.

Aici, acasă, trebuie să luptăm pentru
drepturile noastre, pentru un viitor mai
bun, pentru o viață mai frumoasă. 

Cristina Mosora

Noi putem schimba ceva!

Aflat din 2005 la conducerea Asoci-
ației Sportive Gaz-Metan Daneș, fostul
Șef de Gară, Jurcău Gheorghe, a avut
bunăvoința de a-mi acorda un mic inter-
viu:

Reporter Cum s-a format echipa
de fotbal a Comunei Daneş?  

Jurcău Gheorghe: În anul 1972 am
devenit locuitor al Comunei Daneș. Fiind
un iubitor de fotbal m-am gândit că aș
putea înființa o echipă chiar în comuna în
care locuiesc. În anul 1974, cu ajutorul a
doi oameni pe care îi respect și acuma, și
anume d-l antrenor Forsea Gheorghe și aju-
torul meu de nădejde, Socaciu Dionisie,
care din păcate este decedat, am înfiinţat
echipa locală Unirea Daneş. Am adus jucă-
tori din împrejurimi și am făcut o echipă
puternică. 

Reporter: Dar cum v-ați descurcat
atunci cu fondurile pentru cheltuielile
fireşti?

Jurcău Gheorghe: Pe acea vreme
eram niște oameni săraci, ne descurcam
foarte greu cu toate. Jucătorii noștri însă s-
au oferit să joace voluntari. Aveam nevoie
și de un antrenor. Am reușit să iau legătura
cu Forsea Gheorghe, pe care de multe ori l-
am plătit din propriul buzunar, oferindu-i

un salariu. Îi mulțumesc și acuma că a fost
mereu alături de mine și de echipă
înțelegându-ne situația. Am mers chiar și
din casă în casă pentru a aduna ceva fon-
duri pentru echipă. Pot spune că 60% din-
tre săteni ne-au ajutat cu banii necesari
pentru deplasarea echipei în cantonamente.
Nu aveam bani nici măcar pentru niște
echipamente bune, cumpăram mereu cel
mai ieftin material iar croitoreasa ne croia
ce aveam nevoie.

Reporter: Dar antrenamentele
unde le făceați?

Jurcău Gheorghe: În anul 1975 s-a
început modernizarea terenului de fotbal
din comună. La modernizarea terenului
am participat cu toții. Am adus țevi de la
fier vechi, pentru că nu aveam bani de ceva
nou și, din mână în mână, am reuşit să îl
facem bun pentru a putea juca pe el. Nu
aveam tribune sau vestiare cum sunt în ziua

de azi însă aveam o echipă tare, ne mân-
dream cu ea oriunde ne duceam. O echipă
care ne-a adus rezultate bune, zâmbetul pe
buze şi ne făcea chiar să uităm că nu aveam
posibilitatea să îi plătim. Din lipsă de ves-
tiare, iarna ne schimbam la un cetățean în
bucatarie și făceam antrenamentele pe
dealul de la Fântâna Marcului. Dar acest
lucru nu a fost un impediment pentru noi
de a fi cei mai buni.

Reporter: Când ați jucat pentru
prima dată un meci mai important?

Jurcău Gheorghe: In 1982 am jucat
un meci amical, la noi pe teren, cu Gaz
Metan Mediaș, pe atunci în Divizia B. Am
avut aproximativ două sute de suporteri
care au vizionat meciul. Din acea zi am în-
ceput să jucăm cu alte echipe din diviziile
mai mari iar, de cele mai multe ori, ieșeam
câștigători.

Reporter: Din anul 2005 știu că

sunteți la conducerea  Asociației
Sportive Gaz-Metan Daneș, înfi-
ințând, după o perioadă de pauză, o
nouă echipă. Ce ne puteți spune de-
spre aceasta?

Jurcău Gheorghe: Pot spune că avem
și acuma o echipă destul de bună, majori-
tatea sunt încă elevi de liceu, dar din păcate
nici unul din comuna noastră. În momentul
de față suntem în Liga 4, pe locul 9 din cele
14 echipe ale Ligii. Am putea urca mult
mai sus dacă tinerii și-ar da mai mult in-
teres, dacă ar juca din tot sufletul, pentru că
sportul face bine și sănătății lor. M-aș bu-
cura foarte mult dacă am putea fi și azi
cum am fost ieri, pentru că Daneșul merită
tot ce este mai bun, de la copiii de Grădiniță
până la cea mai bună echipă de fotbal.

Reporter: După cum știm se mo-
dernizează din nou terenul de fotbal
al comunei. Mai e mult până ce va fi
dat în folosință?

Jurcău Gheorghe: Se lucrează deja la
modernizarea terenului şi sperăm că va fi
gata cât mai curând. Va fi cel mai frumos
teren din tot județul.

Reporter: O întrebare de înche-
iere, cine credeți că va câștiga anul
acesta campionatul de fotbal?

Jurcău Gheorghe: Urmăresc toate
meciurile, merg și ca suporter de câte ori am
ocazia, fiecare echipă este bună în felul ei
însă 90% cred că anul acesta va caştiga
CFR Cluj.

Cristina Mosora

Fotbal la
Daneş

7SPORT, CULTURĂ, TINERET

... În nota asupra ediţiei de faţă, Stefăniţă
Regman, fiul criticului dănăşean, a adăugat
un sfat pe care I.D. Sârbu (prieten al au-
torului) îl dădea  lui I. Negoiţescu (alt pri-
eten al autorului):

“… Consider că Regman poate fi servit
şi ca medicament: împotriva prostiei, (îm-
potriva) diabetului, (împotriva) tristeţii
post alcoolice, o pagină din Regman reface
umorul cerchist, deschide pofta de lectură,
vindecă de filistinie… a se lua seara ape
inimă plină …”

Volumul “Reflexii şi reflexe” a fost lansat
în cadrul Târgului de carte Gaudeamus, la
standul Editurii Curtea Veche, în data de 27
noiembrie 2011, prefaţa cărţii este scrisă de
Alexandru Paleologu, iar postfaţa de către
Emil Hurezeanu. Valoarea cărţii o vom re-
cunoaşte încă de la primele pagini, aforis-
mele vesele şi triste ne stârnesc râsul şi pofta
de lectură. Atunci când “Statul arde şi sta-

tuia se    piaptănă”, “Ce-i lipseşte culturii ro-
mâne?/ Cei şapte sute de ani de acasă!”. “Şi
ce făceai toată ziua cât ai stat în Germania!
Beam Bier cu fugiţii!”, pentru că „Înotul se
învaţă aruncându-te în apă. Stilul vine pe
urmă”, când „După două zile obositoare de
odihnă, românii încep de lunea săptămâna
de chiul”. Dacă ”Nebunul era hazliu. În jur
se auzeau donchicote de râs. Ba chiar donchi-
hohote!” pentru că „La noi, azi: 9 luni pe an
– Infernul; 3 luni – Iadul.” Citind presa ob-
servăm că ”Ziarele româneşti sunt ca bol-
navii incurabili: le   deschizi ca să le închizi
la loc.” şi „Cu România liberă asta, doar la -
Decese -  ce mai este niţică viaţă”. Închei
prin „Culmea contradicţiei în geometrie: O
masă rotundă cu capete pătrate.”, unde
„Dobora tot ce atingea: avea dibăcia stângă-
ciei.” deşi în „Criză: Aceste materii prime
sunt şi ultimele de care dispunem.” Cum ar
spune unii:” Să cerşim, să ne mai întremăm
niţel!”.

În postfaţa cărţii „Reflexii şi reflexe”,
Emil Hurezeanu îl prezintă pe Cornel Reg-
man „mereu spiritual şi vesel” iar pe
doamna Zorina Regman „realistă şi scep-
tică”, care prin prezenţa lor creau atmosfere
„tonice... şi mereu condimentate cu umorul
britanic -  ardelenesc” al lui C. Regman.

Cartea este o răzvrătire împotriva incul-
turii şi a „prostiei contemporane” fiind o
„terapie de şoc”, precum menţiona şi Alexan-
dru Paleologu în prefaţă. Vă doresc lectură
plăcută!

Lucia Bichiş

Reflexii şi reflexe
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PENTRU FUNCȚIA DE PRIMAR:
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

MUNTEAN MIRCEA 
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

MOSORA NICOLAE 
PARTIDUL POPORULUI – 

DAN DIACONESCU
OŞAN LUCA 

PENTRU FUNCȚIA DE 
CONSILIER LOCAL:

UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU
PROGRESUL ROMÂNIEI

MUNTEAN SIMION CRISTIAN, ONEA
MIHAI, BICHIŞ CORNEL PAVEL, FAUR
SORIN VASILE, MĂRGINEAN VASILE
FLORIN, ONEA GABRIEL IOAN, STOI-
CA CORNEL IRONIM, CRĂCIUN SO-
RIN VASILE, LAZĂR CRISTIAN NI-
COLAE, ŢEPEŞ VLADIMIR, TODEA
GHEORGHE, HERMAN AUREL DEMI-
REL, BALINT  LAURENŢIU CONSTAN-
TIN, LAZĂR NICOLAE VIOREL,
CRISTEA IOAN, FLOREA IOAN ALIN,
PINTEA NICULAIE IRONIM, SĂVEA-
NU MIRCEA CĂLIN, MUNTEAN

SORIN MARIUS. 
UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ 

MUNTEAN MIRCEA, LAMBU AUREL,
LUP EUGEN, HUNDORFEAN VALERIU,
ADAM NICOLAE, HUNDORFEAN
DANIEL, ROŞCA ADRIAN,  JECAN
CORNEL, MOLDOVAN IOAN, LUP
MARCELA, BELAŞCU MARIA VIO-
LETA, MATEŞ CĂLIN, ROŞCA MARCEL,
SÎNGEREAN VALENTIN FLORIN, CA-
ROLI MARIA. 

PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
MOSORA NICOLAE, CRISTEA CRISTI-
AN, LAZĂR NICOLAE, MEDEŞAN
DOINA VOICHIŢA, MOTOC CON-
STANTIN, CRISTEA NICOLAE TUDOR,
OAIDA MARCEL, BARBU GHEORGHE
SORIN, SAVU EMIL, CRISTEA DOREL,
TAROPA ILIE MARCEL, POLDER RE-
NATO, GRĂDINAR AUGUSTIN CĂLIN,
COCOARĂ DANIEL CONSTANTIN,
SUCIU DANIELA, MOSORA EMIL,
VALCHIZAN SORIN, CAROLI CORNEL,
BICHIŞ DORIN. 

ALIANȚA CIVICĂ DEMOCRATĂ A
ROMILOR 

DILIMAN NICOLAE EUGEN, LUNCA
GHEORGHE, PASCU IOAN, ARGINT
VICTOR DANIEL, CERCEA CRISTINA
ELENA, PASCU NICOLAE IOAN. 

PARTIDUL POPORULUI – 
DAN DIACONESCU 

TOŞA IOSIF, OŞAN LUCA, BURNETE
DORIN, PRUNEAN DIONISIE DOREL,
BLOOS HANS, KREUTZER HEINRICH
PETER, GOIA FLORIN IONUŢ, GOEA
DUMITRU, RUCOI GHEORGHE NICO-
LAE, VARGA SIMONA, POPAN LIVIU,
NOTI SAMUIL IOSIF, NEAG FLORIN

DUMITRU, LĂCĂTUŞ TIBERIU MAR-
CEL, VODISLAV DRAGOŞ WALTER,
FODOR PAVEL LUCA, FILIP ANDREI
REMUS, GABOR DOREL NICOLAE. 

PARTIDUL ROMÂNIA MARE
MOLDOVAN GHEORGHE,  ŢEPEŞ
VLADIMIR, LANGA CORNEL. 
CANDIDAT INDEPENDENT  VARGA

ŞOFRON COSMIN 
PREȘEDINTE

JOLDEȘ CODRUȚA                          
LOCȚIITOR

HUDEA LAVINIA ANCA 

Nu foarte demult s-a inaugurat  la
Daneș  “CENTRUL COMUNITAR DE
RESURSE”, implementat de Centrul
Romilor pentru Politici de Sănătate
“SASTIPEN”, în parteneriat cu Agenția de
Dezvoltare Comunitară “ÎMPREUNĂ” și
Centrul de Resurse și Formare în Profe-
siuni Sociale “PROVOCAȚIE”,  în cadrul
programului “Centre Comunitare de
Resurse: instumente strategice în procesul
de îmbunătățire a situației grupurilor vul-
nerabile din madiul rural”.

Acest Centru Comunitar de Resur-se
beneficiază și de sprijinul substanțial al
Primăriei Comunei Daneș. Centrul  va
asigura servicii integrate cum ar fi con-
silierea medicală, socială și educațională,

dar mai ales, consiliere individualizată, cu
accent pe orientare, pe piața muncii și în-
ceperea unei activități antreprenoriale.

Centrul Comunitar de Resurse din
Daneș îi va putea ajuta pe locuitorii Co-
munei Daneș dacă aceştia sunt: persoane
aflate în căutarea unui loc de muncă, per-
soane ocupate în agricultură, șomeri în
căutarea unui loc de muncă, persoane dori-
toare să se califice ori recalifice în meserii
căutate pe piața forței de muncă, pentru
persoane care vor să participe la cursuri de
formare și vor să fie sprijinite în găsirea
unui loc de muncă. De asemenea, acest

proiect se adresează și acelora care sunt
motivați în a-și dezvolta propria afacere,
acelora care vor să-și dezvolte un stil de
viața sănătos, celor care au nevoie de for-
mare și sprijin pentru planificarea unei
afaceri pe cont propriu etc….

Coordonatoarea Centrului Comunitar
de Resurse din Daneș este doamna Co-
druța Joldeș, medicul centrului este doc-
torița Csilla Lazăr, lucrătorul social - Crucin
Viorica, consultantă în dezvoltare antre-
prenorială - Peter Maria Anca și agent  ocu-
pare - Hudea Lavinia Anca. Așadar, toate
acestea înseamnă informare și orientare pe
piața muncii, consiliere medicală și socială,
consiliere educațională și consiliere antre-
prenorială.

Obiectivul general al acestui proiect îl
constituie creșterea accesului pe piața
muncii, în activități non-agricole, a per-
soanelor de pe raza Comunei Daneș, cu fo-
calizare pe grupurile de rromi, prin
îmbunătățirea calităţii resurselor umane și
prin furnizarea unor servicii de sprijin in-
tegrate. Grupul țintă vizează persoanele în
căutarea unui loc de muncă, persoanele
inactive sau cele ocupate în agricultura de
subzistență, șomerii, managerii și angajații
din mediul rural.

Daniela Niste
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CENTRU COMUNITAR DE

RESURSE ÎN COMUNA DANEȘ

ACTUALITATE

Primăria comunei Daneş va inaugura la
Seleuş, în acest an, una dintre cele mai mo-
derne şcoli din mediul rural, construite în ul-
timii ani în judeţul Mureş. Cu ajutorul unor
fonduri obţinute prin Banca Mondială, Pri-
măria Comunei Daneş a ridicat un imobil pe
două nivele, cu opt săli de clasă, laborator de
informatică, bibliotecă, cancelarie, secre-
tariat şi direcţiune. 

Proiectul arhitectural este conceput într-
un stil modernist, rivalizând din acest punct
de vedere cu multe clădiri cu aceeaşi desti-
naţie din marile oraşe. În noua şcoală vor în-
văţa atât elevi din clasele primare, cât şi cei

de gimnaziu. 
În perioada următoare se vor demara lu-

crările pentru a transforma corpul “B” al
şcolii în sală de sport. Ne dorim ca şi elevii
noştri să aibă parte de cele mai bune condiţii
în desfăşurarea activităţii la şcoală.

Mulţumim tuturor celor care au în-ţeles
că educaţia reprezintă factorul cheie în dez-
voltarea şi evoluţia societaţii, favorizând ast-
fel progresul, stimulând curiozitatea
intelectuală, capacitatea de adaptare, creati-
vitatea şi inovaţia. 

Daniela Niste

BIROUL ELECTORAL AL CIRCUMSCRIPȚIEI NR 42
PENTRU ALEGEREA AUTORITĂȚILOR 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
COMUNA DANEȘ , JUDEȚUL MUREȘ ANUNȚĂ

CANDIDATURILE DEFINITIVE

Școală nouă la Seleuș

ANUNȚURI GRATUITE
Cei care doresc să facă un anunţ, să vândă sau să cumpere, să
facă oferte sau solicitări diverse, au acum la dispoziţie 

ACTUALITATEA DĂNĂŞEANĂ
Pentru orice informaţie aveţi la dispoziţie:

Telefon 0762-393.445
sau

e-mail: actualitatea.danaseana@yahoo.com

Vrei să-ți faci cunoscute opiniile și părerile? 
Sună la 0762 393 445 sau contactează-ne pe adresa de e-mail: 

actualitatea.danaseana@yahoo.com
Fiind de interes general, publicaţia noastră urmăreşte atât angrenarea a cât
mai multor cetăţeni în realizarea acestei publicaţii cât şi formarea unei
imagini corecte a vieţii lor, a problemelor cu care se confruntă, a
realizărilor şi proiectelor de viitor.
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