
„Secretul de a-i plictisi pe alții este 
de a spune totul.” 

( Voltaire)
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Cu “Cântec şi poveste” la Daneş
La data de 5 decembrie 2014, comuna
Daneş a fost gazda uneia dintre cele mai
populare emisiuni de folclor ale TVR 3-
iului, intitulată sugestiv “Cântec şi
poveste”.
Îndrăgit prezentator şi realizator al emi-
siunii folclorice, “Vine Cluju ‘pe la noi”,
domnul Sergiu Vitalian Vaida a ţinut să
fie prezent în comuna noastră într-o zi
deosebită, cu o mare încărcătură spiritu-
ală, ajunul Sfântului Nicolae. Şi nu în-
tâmplător, Sf. Nicolae fiind considerat
ocrotitor spiritual al comunei Daneş,
biserica satului purtând hramul aces-
tuia.
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Gheaţa pe care înaintează pas cu pas
preşedintele ales se va sparge pe nepusă vestă
de salvare sub greutatea corupţilor oportu-
nişti care-l înconjoară. Presa de investigaţie
scrie că P.D.L. este în top-ul partidelor
corupte din România. Există peste 300 de se-
sizări ale corpului de control al Primului
Ministru pentru fapte presupuse de corupţie,
comise în timpul guvernărilor Boc-Ungurea-
nu. Nu există scandal de corupţie, de evazi-
une fiscală, în care să nu fie implicaţi po-
liticieni de top. De ce a fost săltat cu duba de
către mascaţi baronul pedele Mircea Moloţ,
preşedintele Consiliului judeţean Hune-
doara? Păi, pe lîngă alte fapte de corupţie, în
campania pentru preşedinţia României a
promis fonduri guvernamentale, contrar dis-
poziţiilor legale, satului Turdaş, cu condiţia
să-l voteze pe Iohannis. Vedeţi cît de exact au
lucrat democrat-liberalii în campanie! Prin
cumpărarea voturilor şi prin organizarea
unor proteste „spontane”… Numai Parla-
mentului i s-au stricat limbile! Nu mai merge
ceas pe ridicarea imunităţii.  
Îşi spală în public rufele murdare din
timpul guvernării P.D.L.

Să facă liberalii aşa ceva? Nu, Doamne
fereşte! Ei sînt uşă de biserică, Moloţ, săracul,
a săvîrşit un act de diplomaţie faţă de supe-
rior, iar corupţia în P.D.L. dă pe dinafară! Ies
la iveală tot mai mulţi complici în dosare pe-
nale celebre, cum ar fi Dosarul Bica. După
alegeri, scena politică a devenit o lădiţă cu
nisip unde vor scurma de acum înainte, pînă
vor fi prinşi, motanii democraţi de dreapta,
rebrănduiţi de sigla paradoxalului pedele,
care sub sloganul luptei împotriva corupţiei
i-a asigurat şi lui Traian Băsescu ascensiunea
în funcţii cheie. Toate lumea a văzut-o zilele
trecute pe sticlă pe Elena Udrea cum îşi spală
în public rufele murdare din timpul gu-

vernării P.D.L. Udrea recunoaşte că Vasile
Blaga şi Ioan Oltean nu erau străini de clica
de mafioţi de la A.N.R.P. Iată dovada că
Udrea spune adevărul: deputatul pedelist
Cătălin Teodorescu, pentru care D.N.A. a
cerut arest preventiv, a fost scăpat de privare
de libertate de colegii săi din P.D.L. şi P.N.L.
Dreptul  de a  aproba copierea articolelor
prezentate AGERO aparţine deţinătorilor de
copy-right (autorul/autoarea) care trebuie
contactaţi şi informaţi în timp util. Orice pre-
luare de texte din AGERO (presă, televizi-
une, radio, net) fără aprobarea autorilor și
precizarea sursei  AGERO intră  sub inci-
denţa legii dreptului de autor. Redifuzarea
preluării prin alte medii (presă, televiziune,
radio, net) trebuie să indice pe mai departe
autorul şi AGERO ca sursă originală. - Direc-
tor şi editor-şef, Lucian Hetco. Elena Udrea
arată cu degetul şi înspre Cristina Trăilă, pe
care ar fi denunţat-o în partid pentru că ar fi
favorizat firmele lui Cocoş în licitaţiile pe
bani europeni. În campania electorală au fost
ţinute la secret toate mîrşăviile aflate acum şi
neaflate, pentru că figurile mafiote jucau şi
joacă încă şotronul cu ameninţările şi şanta-
jul. Odată ce D.N.A. a început să le salte de
acasă cu duba pe cucoanele care se delectau
cu retrocedările ilegale de la A.N.R.P., pe-
deliştii au început să aibă fibrilaţii şi se vor
turna între ei.
Tu, române, care trudeşti între 8-12 ore
pe zi, de ce nu ai ajuns în vacanţă în Palm
Beach? 

Cînd premierul Ponta a plecat în Dubai,
după înfrîngerea din 2 noiembrie, a fost
apocalipsă în mass-media românească. Au
curs tone de cerneală neagră! S-au scris sce-
narii hollywoodiene, iar speculaţiile au atins
limita absurdului. N-am treabă nici cu
pesedeul, nici cu pedeleul, cu nici un partid
n-am amestec, dar nu mă voi sfii niciodată să
ţin în echilibru talerul cîntarului. Pe Iohannis
Băsescu îl ştie foarte bine. Se ştiu amîndoi, ce
mare lucru! Iohannis e o mare cunoscută pe
ale cărei valuri vor trece vapoarele cu perdea
ale aceluiaşi matelot. După demisia din
funcţia de primar al Sibiului, Klaus Iohannis
a zburat, pînă pe 22 decembrie, cînd va
depune jurîmîntul pentru cea mai impor-
tantă funcţie în stat, colea, aproape, în Palm
Beach, Florida, SUA, într-o vacanţă privată,
pe banii personali, iar excursia lui, cum să
nu?, e firească şi nu trebuie comentată. Măi
să fie! De unde au primarii ăştia bani cu sacul
pentru excursii de lux? Eu de ce nu am ajuns
niciodată în Palm Beach ? Tu, române, care
trudeşti între 8-12 ore pe zi, pe cea mai mize-
rabilă leafă din Uniunea Europeană, de ce nu
ai ajuns niciodată în vacanţă în Palm
Beach? Nu ştiu cît de privată este excursia
preşedintelui ales, dar am visat astă noapte că
vacanţa are, pe lîngă relaxare, un caracter in-
structiv-educativ, sub diapazonul organelor
propulsatoare. Visele mele au întotdeauna res-

pondent în realitate. În cauză, „ideoloaga” Es-
tului, Victoria Nuland, cea cu înjurăturile de
după blocuri, nefiind străină. Iar apoi, pre-
mierului David Cameron i se cuvin mulţu-
miri pentru frumoasa scrisoare de felicitare.
Iar acest lucru nu e posibil decît din aproape
în aproape, odată cu asigurarea că va con-
tinua procesul de colonizare a României. Pe

noi nu ne interesează interviurile acordate de
Klaus Iohannis în dreapta şi în stînga Europei.
Vrem doar să acorde puţină atenţie poporului
român. Sloganul „România lucrului bine
făcut” a fost înlocuit la foc automat cu altul :
„Forţa noastră ca naţiune vine din con-
fruntarea dură cu vremuri grele”. Într-un cu-
vînt, atenţie români, vin vremuri şi mai grele! 

Dan Mardan este nepot al lui Ana și Nicolae Bendor-
feanu de pe Căpătui, fiul Feliciei care locuiește la Cluj
Napoca, unde a urmat cariera de profesoară de biologie.
Dan Mardan a scris despre Daneș și despre dănășeni în cartea sa de debut ,,Popa Sever”
(Editura Eikon, 2013). Cartea este de fapt o culegere de nuvele divizată în mai multe teme
presărate de tandreţe şi melancolie, dar şi de ironie şi umor, titlul cărţii fiind dat de o nuvelă
prezentată în carte.

,,Popa Sever’’ este o carte de povestiri despre viaţa la ţară, unele prezentând Daneşul şi
oameni ai locului. Pe coperta cărţii apare poza cu Casa Parohială Daneş, troiţa, şipotul de
lângă primărie şi multe flori, aşa cum este reprezentativ pentru satul nostru.

Autorul a emigrat în America înainte de Revoluţia din 1989, acolo unde amintindu-şi
de copilărie s-a hotărât să scrie mai multe cărţi la îndemnul unui prieten: ,,În ziua de azi,
oamenii râd foarte puţin, dar dacă prin rândurile mele am adus un zâmbet pe feţele oame-

nilor, strădania mea nu a fost în zadar.’’
Impresii despre carte gasim într-un ar-

ticol scris la UBB Radio Cluj Napoca de
către Mădălina Nica, şi anume:

,,Este o carte scrisă cu sinceritate şi de-
taşare de mode, o carte despre viaţa la ţară,
care-ţi aminteşte de bunica, un roman ca
un puzzle, autorul nu epuizează tot ce a
gândit, mai are ceva de împărtăşit, este o
scriitură evocatoare’’, a spus Ioan-Pavel
Azap.

,,Cartea se ocupă de universul nostru
ardelenesc, un spaţiu transilvănean con-
centrat în jurul Clujului şi reface atmosfera
într-un mod savuros; nu istoriseşte, ci te
lasă să contemplezi, este scrisă într-o
manieră care creează şi prezintă relaţiile
frumoase dintre oameni; nu o să schimbe
modul de a gândi, ci veţi afla un prieten în
autor.’’, a declarat criticul de proză, Victor
Cubleşan.

,,Cartea cuprinde două aspecte: o con-
tinuare a prozei ardelene şi este cartea unui

auto-didact; scrie cu vulnerabilităţi şi prospeţime, nu ţine cont de tiparele livreşti, fiind
scrisă din pasiune’’.

În carte am citit mai multe nuvele reprezentative pentru noi, cum ar fi ,,Vacanţa mare”,
,,Liebe Tante”, ,,Doamna Medrea”, ,,Părintele cel darnic”, în care este descris Daneşul cu
drumul de la Gară până pe Căpătui, drumul spre Criş, cabana bunicului său din Bendorf,
locurile de pescuit de pe Valea Crişului, mai vorbeşte despre bunica sa, Ana Bendorfeanu,
care era o femeie harnică, dar şi despre nora ei ,,tuşa Milia (Emilia)” care o întrecea la mun-
ca câmpului, la gospodărie şi despre care mai zice că era ,,o adevărată avere pe lângă casă”.

Mi-am propus să deschid acest subiect ,,Despre dăneşeni” cu Dan Mardan şi cu minu-
nata sa carte la îndemnul lui Dan Zolog. Prin acest articol vreau să încurajez dăneşeni să
ne trimită la redacţie ziarului realizările lor, fie că sunt cărţi sau lucrări de doctorat (avem
şi aşa ceva!), fie că sunt acţiuni care trebuie să fie cunoscute pentru că fac cinste satului şi
comunei Daneş.

Lucia Bichiş

Redactor șef: Ștefan Costea. Senior editor: Mircea Răchită. Redactori: Cristiana Cristea, Lucia Bichiș,
Andrada Mare, Daniela Niste, Daniela Suciu, Marius Iosif, Marius Moldovan, Doina Medeșan, Viorica
Secetă, Ioan Medeșan, Cristina Mosora, Viorica Crucin, Maria Mureșan, Nicolae David, Bădică Nicola,
Ileana Costea, Elena Moldovan, Laura Stoica, Minodora Răileanu, Maria Diaconu, Alin Pora, Nicolae
Tudor Cristea, Brigitte Păcală, Elena Oprea, Demirel Herman, Dorinel Bichiș. Corespondenți: Ştefăniţă
Regman, Maria Diana Popescu, Horia Constantin Alupului Rus, Valentin Bălănescu, Virgil Lazăr,
Chivuţa Trif,  Sebastian Anghel. Foto: Aurel Ioan Murar. Tehnoredactare: Ştefan Costea.
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Dan Mardan şi cartea sa 
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stefan 30:Layout 2  22/12/2014  02:38 PM  Page 2



3ÎNSEMNĂRI DIN VIAŢĂ

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

În 28 noiembrie 2014 s-au împlinit 95 de
ani de la nașterea lui Cornel Regman, critic
și istoric literar originar din Daneș. Figură
critică inconfundabilă, membru al Cercului
literar de la Sibiu, Cornel Regman rămâne
una dintre cele mai importante prezențe din
câmpul criticii românești postbelice. În
favoarea activității sale profesionale, desfăşu-
rate pe o perioadă de aproape şase decenii,
stau mărturie nu numai numeroasele sale
volume1, ci și premiile obținute de-a lungul
timpului2.

La ceas aniversar, Direcțiunea Școlii Gim-
naziale „Cornel Regman” din Daneș a inițiat
- bucurându-se de susținerea Inspectoratului
Școlar Județean Mureș și a conducerii Pri-
măriei din Daneș - Simpozionul cu tema
„Cornel Regman în actualitate”. Evenimentul,
desfășurat chiar în ziua de naștere a criticului,
a fost deschis prin cuvintele rostite cu emoție
și bucurie de către directorul școlii, prof.
Minodora Răileanu, de către primarul comu-
nei, Nicolae Mosora, dar și de către un re-
prezentant al familiei, Emil Regman, fost
inspector școlar. Acestora li s-a alăturat me-
sajul plin de căldură pe care doamna Zorina
Regman, soția criticului, l-a transmis celor
prezenți în semn de prețuire. Aflată la Bu-
curești, unde locuiește din anii cincizeci,
când s-a mutat de la Cluj împreună cu soțul
ei, aceasta a amintit înainte de orice cât de
atașat era Cornel Regman de locurile în care
s-a născut: „iubea mult Daneșul, pe mama sa,
Victoria, precum și comunitatea satului. Doar
aici se simțea fericit. Adeseori își scria arti-
colele în casa părintească, pe care o păstrăm
cu sfințenie, îngrijind-o după puterile noas-
tre, atât eu cât și Ștefăniță, fiul nostru. Ea este
prețioasă prin vechimea ei și pentru că e o
casă țărănească românească ce a fost păstrată
neschimbată”. 

Câțiva talentați elevi ai școlii, îndrumați
de dl. înv. Ioan Medeşan și d-na prof. Surdilă
Monica, le-au oferit apoi participanților la
Simpozion (cadre didactice din școala-gazdă,
din Școala Gimnazială Seleuș și din Școala
Gimnazială „Stroiescu Ioan” - Criș) un mo-
ment artistic, alcătuit dintr-un armonios
buchet de cântece tradiționale.

Incursiunea propriu-zisă în biografia și

opera lui Cornel Regman au realizat-o prin
lucrările lor - moderate de prof. dr. Marius
Iosif – Lucia Bichiș, Rodica Bobei, Claudia
Bucur, Claudia Mocan, Emilia Onea, Iulia
Rațiu, care au vorbit atât despre existența
criticului, trăită cu o mare modestie, cât și des-
pre valoarea operei sale pusă în slujba artei
autentice. S-au menționat în termeni elogioși
articolele și studiile sale, care îi receptează pe
clasici într-o perspectivă inovatoare, mono-
grafiile despre I. Creangă și I. Agârbiceanu,
edițiile critice realizate (din care le amintim
pe cele dedicate lui: Vasile Alecsandri, Pavel
Dan, Junimea, Pompiliu Constantinescu),
antologiile de proză contemporană de mai
târziu - Nuvela și povestirea românească con-

temporană (1944-1974), Nuvela şi poves-
tirea românească în deceniul opt - și, mai ales,
explorările critice care acoperă în întregime
literatura postbelică. 

Colaborarea lui Cornel Regman la reali-
zarea Enciclopediei de Literatură Universală
a Academiei din Ungaria, un episod impor-

tant pentru activitatea sa profesională - des-
pre care publicul român știe puține lucruri,
iar criticii literari au ignorat-o complet -, a fost
prezentată succint de prof. dr. Florina Mol-
dovan-Lircă (autoarea unei teze de doctorat
cu titlul: Familia Regman. O familie de căr-
turari ardeleni). Datorită colaborării lui Cor-
nel Regman la alcătuirea Lexiconului au fost
prezentate după 1989, în afara graniței, infor-
mații unice despre literatura română, din ţară
şi din exil, precum și despre revistele româ-
nești, anterioare apariţiei Dicţionarului scri-
itorilor români.

Edificatoare pentru profilul spiritual al lui
Cornel Regman sunt, de asemenea, aforis-
mele sale adunate în volumul Reflexii şi re-
flexe. Aforisme vesele şi triste (interesant
prezentate de prof. Marius Iosif), talentul de
memorialist și stilul său inconfundabil. Des-
pre umorul și ironia definitorii pentru stilul
criticului au vorbit cei doi invitați de onoare
ai Simpozionului, prof. univ. dr. Al. Cistele-
can și prof. univ. dr. Cornel Moraru, de la
Universitatea „Petru Maior” din Târgu-
Mureș, ei înșiși cunoscuți critici literari. Iar
punerea în evidență a ardelenismului scri-

itorului de către Al. Cistelecan, care l-a așezat
pe Cornel Regman în descendența Școlii
Ardelene, pe linia Ion Budai-Deleanu - Ion
Codru-Drăgușanu, e, poate, judecata de va-
loare cea mai profundă (și justă) de care s-a
bucurat acesta.

Până la urmă, Cornel Regman rămâne un
împătimit dascăl al cărților și autorilor aces-
tora, ale cărui texte au lăsat moștenire criticii
literare românești o admirabilă lecție de ...
morală. Măcar pentru aceasta și pentru legă-
tura puternică a criticului cu originile sale,
Cornel Regman merită să fie considerat - și
omagiat, în consecință – drept unul dintre cei
mai de seamă „fii” ai Daneșului.

1 Confluenţe literare (1966), Cărţi, autori,
tendinţe (1968), Cică nişte cronicari… (1970),
Selecţie din selecţie (1972), Agârbiceanu şi de-
monii. Studiu de tipologie literară (1973, ediția a
doua: 2001), Nuvela și povestirea românească
contemporană (1974), Colocvial (1976), Ex-
plorări în actualitatea imediată (1978), Noi ex-
plorări critice (1982), Nuvela şi povestirea
românească în deceniul opt (1983), De la imper-
fect la mai puţin ca perfect (1987), Nu numai de-
spre critici (1990), Ion Creangă. O biografie a
operei (1995, ediția a doua: 1997), Dinspre „Cer-
cul literar” spre „optzecişti” (1997), Reflexii şi re-
flexe. Aforisme vesele şi triste (1997, ediția a
doua: 2011), Întâlniri cu clasicii (1998), Ultime
explorări critice (2000), Patru decenii de proză
românească literară românească (2004)

2  Premiul revistei „Familia” în 1968, Premiul
Uniunii scriitorilor în 1976, 1982 și 1997, Premiul
„Titu Maiorescu” al Academiei Române în 1990,
Premiul Asociației Scriitorilor din București în
1997, Premiul „Opera Omnia” al Uniunii Scriito-
rilor în 1999.

Florina Moldovan-Lircă

Ceas de 
sărbătoare

la Școala
Gimnazială

„Cornel
Regman”
din Daneș 
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DE SUFLET

La data de 5 decembrie 2014, comuna
Daneş a fost gazda uneia dintre cele mai po-
pulare emisiuni de folclor ale TVR 3-iului,
intitulată sugestiv “Cântec şi poveste”.

Îndrăgit prezentator şi realizator al emi-

siunii folclorice, “Vine Cluju ‘pe la noi”, dl.
Sergiu Vitalian Vaida a ţinut să fie prezent în
comuna noastră într-o zi deosebită, cu o
mare încărcătură spirituală, ajunul Sfântului
Nicolae. Si nu întâmplător, aş spune, Sf.

Nicolae fiind considerat ocrotitor spiritual al
comunei Daneş, biserica satului purtând hra-
mul acestuia, mulţi locuitori  purtând cu
mândrie acest nume, printre care şi primarul

comunei, domnul Nicolae Mosora.
Iubitor de frumos, gospodărind cu râvnă

şi pricepere această comună, mare iubitor de
folclor şi tradiţii, la iniţiativa căruia a luat fi-
inţă grupul de bărbaţi “Stejarul”, dar spri-

jinind totodată şi grupul vocal folcloric de
femei , “Flori de Nalbă”, a acceptat provoca-
rea de a găzdui această frumoasă emisiune.
Şi nu oricum ci ca o gazdă primitoare, pu-
nând tot ce are mai frumos şi mai de preţ la

dispoziţia musafirilor.
Într-un decor deosebit de frumos, gătiţi

în haine de sărbătoare, cu călăreţi gata să-şi
întâmpine oaspeţii, cu mese îmbelşugate, cu

bucate tradiţionale, cu un foc de tabără pen-
tru a încălzi sufletele, cu mândri ciobănaşi
veniţi cu cele mai alese mioare, cele două
grupuri vocale folclorice, în frunte cu dom-

nul primar au ţinut să deschidă emisiunea cu
o cântare bisericească, specifică ajunului de
Sf. Nicolae dar şi comunei Daneş, intitulată
“Aghiosul”.

Pe parcursul emisiunii au evoluat şi

grupurile de copii ale Gimnaziului de Stat
“Cornel Regman”, Daneş, îndrumat de dom-
nul înv. Medeşan Ioan, respectiv grupul de
copii al aceluiaşi gimnaziu, structura Şcoală

Seleuş.
Am asistat şi la o seară de romanţe îm-

pletită cu sunetul profund şi pătrunzător al
doinei populare româneşti, mare iubitor al

acestor  genuri  muzicale, domnul primar a
susţinut un recital deosebit în acest sens . 

Cântecul patriotic şi de cătănie a fost la
loc de cinste între genurile muzicale pre-
zente. Alţi reprezentanţi ai cântecului popu-

lar care au evoluat pe parcursul serii au fost
doamna Viorica Crucin şi domnul Ştefan
Joldeş şi o tânără speranţă a comunei noas-
tre, Adriana Ginfălean.

4

Cu “Cântec şi poveste” la Daneş
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Imprevizibil şi spontan, dar concret, pe
parcursul emisiunii, în interviu permanent

cu domnul primar, domnul Vaida a ţinut să
evidenţieze toate aspectele legate de co-

muna Daneş, ca  aşezare, tradiţii şi obiceiuri,
dar şi de activitatea acestuia în decursul

anilor, puşi în slujba comunei şi a cetăţenilor
săi, care, nu puţini la număr, au lăsat o am-

prentă frumoasă asupra aspectului şi orga-
nizării, ducându-i-se numele dincolo de

hotarele judeţului.
Seara de cântec şi poveste s-a încheiat cu

un frumos colind, versurile căruia au sunat
ca o urare dedicată tuturor de către edilul co-

munei, susţinut în refren de cele două coruri. 
Daniela Goga Suciu

Ziua Naţională a României a fost mar-
cată luni, 1 Decembrie 2014, de la orele
11.00, ca în fiecare an, în comuna Daneş!
Astfel, manifestarea fost sărbătorită con-
form tradiţiei pe parcursul întregii zile,
evenimentul constituindu-se într-o ade-
vărată sărbătoare. Marcarea acestei zile
a început la ora 11.00, când în faţa
Primăriei, invitaţi, oficialităţi, locuitori
ai comunei îmbrăcaţi în costume popu-
lare s-au adunat pentru o scurtă slujbă şi
depunere de coroane la Troiţă. De la
Troiţa din faţa Primăriei, alaiul format
din copiii de la şcoală, veteranii şi mem-
brii celor două grupuri vocale, acompa-
niaţi de Orchestra „Ţara Cântecelor
Mele”, pe ritmuri de cântece patriotice,
s-a îndreptat către Monumentul Eroilor
din Parcul Central, unde a avut loc o
scurtă slujbă săvârşită de către preotul
paroh Dăngulea Vichente. După acest
moment au urmat apoi depuneri de
coroane. Însă despre acest eveniment,
devenit tradiţie în comuna noastră ne-a
vorbit primarul Nicolae Mosora. „După
cum am spus, sărbătorim în fiecare an de
1 Decembrie şi Înălţarea Domnului. La
Daneş este o tradiţie pe care de fiecare
dată o celebrăm, nu trece sărbătoarea
fără să îi omagiem pe cei căzuţi în răz-

boaie. După cum ştiţi, am organizat un
spectacol pentru toate gusturile. Oa-
menii se distrează, cântă muzica , copiii
de la şcoală au pregătit un program fru-
mos, iar grupurile folclorice au pregătit
un program de cântece populare şi patri-
otice. La dorim tuturor românilor să fie
sănătoşi şi să nu uite niciodată că eroii
noştri s-au jertfit pentru ca noi să trăim
mai bine şi probabil aşa va fi, sperăm,
chiar dacă acum nu e chiar aşa. Doamne

ajută! Sănătate şi la mulţi ani!” 
Elevii Şcolii Generale „Cornel Regman”
din Daneş au susţinut un reuşit program
artistic. În cadrul acestui eveniment au
mai evoluat pe scenă solişti de muzică
populară din zonă acompaniaţi de Or-
chestra Ţara Cântecelor Mele, compusă
din instrumentişti din Sighişoara şi îm-
prejurimi.
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Peşti (20 februarie – 20 martie)
Probabil ca nu se întrevăd perspective

îmbucurătoare din punct de vedere financiar.
Poţi fi nevoit să-ţi organizezi cu stricteţe puţinul
pe care îl ai, poţi reface, revizui cu exigenţă listele
de cheltuieli şi investiţii, poţi sa renunţi provizo-
riu la capricii şi nevoi personale false. Altfel, te-
ai putea îndrăgosti ori lega pe neaşteptate o
relaţie de simpatie.

Berbec (21 martie – 20 aprilie)
Poate interveni o suprasaturaţie în

plan sentimental şi să simţi nevoia să baţi câmpii
la limita ereziei, să devii un rebel fără cauză şi să
cauţi efectul insolit, cu orice preţ. In chestiunile
financiare poţi avea revelaţia utilă că nu e sufi-
cient să primeşti şi să încasezi, ci trebuie să şi
multiplici, să înmulţeşti şi să dai mai departe
ceea ce ai.

Taur (21 aprilie – 20 mai)
S-ar zice că e probabil să-ţi dea târ-

coale un zbucium, o nelinişte sau o curiozitate
accentuată ori o nevoie de înţelegere a eveni-
mentelor din existenţa ta. Deşi eşti probabil mai
apatic, te afli într-o dispoziţie filozofică, fiind
posibil să ai parte de experienţa unei revelaţii pe
deplin lămuritoare legată de sensul vieţii. E avan-
tajat orice demers de a-ţi însuşi o limbă straină.

Gemeni (21 mai-21 iunie)
Când vine vorba de bani, lucrurile pot

curge mai greoi ori pot fi condiţionate de o pre-

siune exterioară, probabil incomodă. Cu alte cu-
vinte, nu prea faci ce vrei cu finanţele proprii, te
vezi probabil nevoit a le direcţiona spre nişte
scopuri străine de voinţa ta. Cei din familie par
a-ţi înţelege şi tolera orice acces de furie, orice
reacţie impulsivă. In cazul unor rezerve de e-
nergie neconsumate plimbă-te, ieşi în aer liber!

Rac (22 iunie-22 iulie)
Din punct de vedere afectiv, s-ar putea

să fii în plin proces de explorare emoţională. Te
afli în căutarea unor repere stabile, a unor con-

stante despre care să crezi ca pot ţine o relaţie
sentimentală în picioare pentru mai mult timp,
vrei să identifici tu însuţi ceea ce contează atunci
când vezi lumea în doi. Poţi fi nevoit să adopţi o
atitudine brutal de sinceră pentru a clarifica o
situaţie de viaţă intimă.

Leu (23 iulie – 23 august)
In viaţa personală şi de familie ai putea

mani-festa tendinţa de a te ieşi din spatele unor
afirmaţii mai puţin oneste, de a-ţi recunoaşte
nişte acţiuni sau gesturi necinstite, înşelătoare şi
amăgitoare. Poate fi vorba de dorinţa de a nu-ţi
mai hrăni nişte vanităţi. Te foloseşti de ocazie şi
înveţi să fii mai tolerant şi mai atent la nevoile
celor dragi!

Fecioară (24 august – 22 septembrie)
In cazul în care îţi tratezi finanţele pro-

prii cu o aroganţă şi extravaganţă inutilă, în cazul
în care, atunci când vine vorba de administrarea
sau obţinerea banilor, te simţi superior şi infaili-
bil, s-ar putea să te confrunţi cu pierderi ustură-
toare. Jocurile şi speculaţiile câştigătoare se duc
însă în plan sentimental, unde te bucuri de tre-
cere. Conteaza pe carisma personală!

Balanţă (23 septembrie-22 noiembrie)
E posibil să treci, din punct de vedere

afectiv, printr-o pasă fatalistă: poţi crede că des-
tinul e undeva în afara ta, că nu-l poţi controla şi
că trebuie să accepţi ceea ce ţi se întâmplă în
viaţa sentimentală. Pe de altă parte te înţelegi cu
cei dragi din puţine cuvinte, intuitiv şi empatic -
puteţi pune la cale împreună şi nişte strategii
profitabile financiar pentru întreg bugetul de
familie.

Scorpion (23 octombrie-22 noiembrie)
Ti-ai putea confecţiona o imagine mai

puţin delicată, militantă, oarecum rudimentară
şi agresivă. E posibil să simţi acut nevoia să te ştii
în prezenţa prietenilor, să socializezi şi să fugi de
singurătate, numai că te-ai putea comporta
destul de coleric şi lipsit de subtilităţi, de-o sin-

ceritate uneori dureroasă, care să-i răneasca pe
ceilalţi.

Săgetător (23 noiembrie-21 decembrie)
Iţi doreşti probabil mai mult decât de

obicei să agoniseşti, să strângi nişte bunuri peste
nevoile fireşti. Relaţiile cu cei din familie pot de-
curge mai armonios, încetaţi probabil să vă mai
încrâncenaţi în dispute verbale şi discuţii con-
tradictorii, ci dimpotrivă, reuşiţi să ajungeţi cu
uşurinţă la un numitor comun.

Capricorn (22 decembrie – 20 ianuarie)
Ai putea avea revelaţia că, dacă vrei să

fii fericit în iubire, nu trebuie să scormoneşti prea
mult şi nici să risipeşti orice umbră de mister
care pluteşte asupra ei. In ciuda unor episoade
de melancolie şi apăsare sufletească inexplica-
bilă, oferta ta sentimentală faţă de persoana iu-
bită pare nelimitată. Poţi iubi în lumina unui
ideal, nu mai faci o pasiune pentru mărunţişuri
şi fleacuri sentimentale.

Vărsător (21 ianuarie – 19 februarie)
S-ar putea să fi depăşit deja orice blocaj

raţional sau intuitiv unul dintre membrii fami-
liei. Nu ţi se mai pare incomod să faci confidenţe
ori să-ţi dezvălui din gânduri, nu mai pui o dis-
tanţă între tine şi ceilalţi. E posibil ca faţă de
părinţi să n-ai secrete, să manifeşti deschidere
fără reticenţe. Altfel, ai un tonus bun, iar nişte
idei bine cântărite îţi pot aduce un câştig finan-
ciar.

Horoscopul lunii ianuarie 2015

SĂ MAI ŞI
RẦDEM!

La un interviu de angajare:
- Care sunt punctele forte ale dvs.?
- Sunt un optimist convins, întotdeauna
gândesc pozitiv.
- Poţi să-mi dai un exemplu?
- Da. La ce oră să mă prezint mâine la ser-
viciu?

***
O casă cu cinci etaje în Montreal a ars, acci-
dent soldat cu mulţi morţi.

- Familia de musulmani de la etajul întâi
toţi decedaţi
- Familia de ţigani de la etajul II decedaţi
- familia de negri de la etajul III idem de-
cedaţi
- familia de pakistanezi de 8 persoane de la

etajul IV la fel.
- Perechea de albi de la etajul V a scăpat.
Comunitatea de musulmani a pretins an-
chetă, din ce cauză au scăpat albii din in-
cediu, pretenţii solicitate şi de comunitatea
de ţigani, de negri şi de pakistanezi.
A fost cerută şi declaraţia şefului pompie-
rilor.
Răspuns: ” Păi, la ora aia albii erau la lucru.”

***
Doi condamnaţi la moarte.
- Vreo ultimă dorinţă?
- As vrea să ascult un disc cu Guţă.
- De acord! Şi tu?
- Pe mine vă rog să mă omorâţi înaintea lui.

***
Un apel telefonic în cabinetul unui medic
veterinar:
- Domnule doctor, în câteva momente tre-
buie să ajungă la dumneavoastră soacra
mea cu o căţeluşă foarte bătrână. Vă rog să-i
faceţi o injecţie cu o otravă puternică, să nu
se chinuie!
- Nici o problemă! Dar cu căţeluşa ce să
fac? Ştie să se întoarcă singură acasă?

***
Itzic era pe moarte. Şi toţi adunaţi în jurul
lui pe acolo
- Itzic: Priscila, Priscila unde eşti Priscila?
Priscila: Aici dragul meu, aici scumpul
meu, lângă tine?
- Itzic: Şi copii unde sunt?
- Şi copii sunt lângă tine, dragul meu.
- Şi unchii, mătuşile unde sunt?
- Toţi suntem aici, unchi, matuşi, surori,
fraţi ..
- Toţi sunteţi aici?
- Toţi dragul meu.
- Atunci cine mama mă-sii vinde în ma-
gazin?

***
Un pacient la doctor:
- Mai am vreo şansă d-le doctor?
- Nu, o să mori !
- Şi chiar nu mai e nicio şansă!?
- Ar mai fi o şansă, să te duci la Techirghiol

să faci bai cu nămol
- Şi o să scap!!
- Nu, dar o să te obişnuiesti cu pământul!
***
Un oltean într-un compartiment, vede un

negru.
- Tu nu eşti de pe aici bag seamă ….
- Ba da… sunt oltean…
- Fugi bă de-aicea… cum ai să fii tu oltean ?
- Păi tata era pilot american şi-n timpul
războiului s-a prăbuşit cu avionul în lanul
unde culegea mama porumb…
- Aşa, şi?
- Păi mama s-a speriat când l-a văzut pe tata
aşa negru şi-a fugit.
- Aşa, şi?
- Şi tata nu s-a lăsat, a fugit după ea. Vreo
oră a tot fugărit-o prin porumb…
Se anunţă staţia Roşiori şi negru coboară…
Rămas singur, olteanu:
- Al naibii negru ăsta, coborî dar nu-mi
spuse, o prinse oare ?
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Tradiţia 
bradului

de Crăciun
Se pare că tradiţia bradului de Crăciun a

fost instaurată pentru prima dată în Germa-
nia, cu aproape 1.000 de ani în urmă, când,
Sfântul Boniface, care a convertit germanii
la creştinism, a trecut pe lângă un grup de
păgâni care venerau un stejar. Supărat de ges-
tul acestora, Sf. Boniface a tăiat stejarul, iar
în locul acestuia s-a înălţat un brăduţ. Uimit,
Sfântul a luat micul pom ca un semn de cre-
dinţă în puterea lui Dumnezeu.  

O altă legendă plasează originea bradului
de Crăciun înaintea erei creştine, când co-
paci sau numai ramurile acestora erau
folosite pentru ceremoniale. Egiptenii, de
exemplu, îşi aduceau în casă ramuri de pal-
mier, pentru a sărbători solstiţiul de iarnă,
considerat cea mai scurtă zi din an, văzându-

le drept simbol al triumfului vieţii asupra
morţii. Se spune că primii locuitori ai Penin-
sulei Scandinave obişnuiau de asemenea să

omagieze bradul, în timp ce druizii aveau în
casele lor ramuri de plante perene, conside-
rate sfinte şi care simbolizau viaţa eternă. Cei
superstiţioşi îşi atârnau ramuri de plante dea-
supra uşilor, în scopul de a le proteja casele
de vrăjitoare, fantome sau spirite rele.

CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ TRADIȚIONALĂ MUREȘ,
PROPUNE UN CERC PILOT ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII SECȚIEI DE ICONO-
GRAFIE TRADIȚIONALĂ ( PICTURĂ  PE STICLĂ ȘI PICTURĂ PE LEMN).
ACEST CURS VA AVEA UN ROL DE INIȚIERE ȘI PERFECȚIONARE A IUBITO-
RILOR ARTEI ICONOGRAFICE DUPĂ UN MODUL PROFESIONIST. ÎN
CADRUL CURSULUI SE VOR PUNE BAZELE DESENULUI, PRINCIPIILOR
COMPOZIȚIONALE ȘI CROMATOLOGIEI. CURSANȚII VOR BENEFICIA DE
PARTICIPĂRI LA EXPOZIȚII, TABERE DE GRUP CU REALIZĂRILE LOR.

Înscrierile se fac la sediul instituției Secția Școala de Artă, P-ţa Trandafirilor, 
nr 5 pe baza cererii

Probă de examen: Desen după model / portofoliu de lucrări icoane
Relații suplimentare: 0265236970, 0759071591

e-mail: cbogatean@yahoo.com

IMOBILIARE
VÂND pământ intravilan cu suprafaţa de

1.100 m², situat în loc. Daneş, nr. 189, str. SMA-
lui. Informaţii la tel. 0757309282. Preţ negocia-
bil.

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 nego-
ciabil. 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 tele-
fon 0265762035.

VÂND casă în Seleuş, nr. 454 . Tel: 0766-
639.823.

VÂND pamânt intravilan în Daneş. Infor-
maţii la telefon: 0745-622.880

VÂND teren extravilan în Daneş. Tel: 0753-
681082.

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, pi-
cioare reglabile. Executăm lucrări termoizolaţii,
53 lei/mp. Tel: 0752-978625.

-Ofer calculator Pentium 4+, Monitor LCD
pentru cupon Euro 200. Informaţii la telefon:
0742-084.587.

DIVERSE

Poliția Daneș-
0265 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)

MICA PUBLICITATE

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.

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, asig-
urări de RĂSPUNDERE CIVILĂ profesio-
nală, asigurări medicale MALPRAXIS, asi-
gurare privată de SĂNĂTATE, etc. Informaţii
la tel. 0749 819322, Daneş.

7
Telefoane utile
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DIVERSE

Sâmbată şi duminică, 13 şi 14 decembrie,
Centrul Cultural "Iacob Mureşianu" din Blaj
a găzduit cea de-a XV-a ediţie a Festivalului

de Colinde "O, ce veste minunată!".
Recitalurile au început la orele 15.00, în

fiecare din cele două zile de festival, iar in-
trarea a fost liberă.Au susţinut recitaluri de
colinde: Corul Protopopiatului Ortodox

Blaj, Corul Facultăţii de Teologie Greco-
Catolică Blaj, Clasa de suflat a Centrului Cul-

tural "Augustin Bena" din Alba Iulia, colindă-
torii Cercurilor ASTRA din: Blaj (Şcoala
Gimnazială "Toma Cocişiu"), Liceul Tehno-

logic "Ştefan Manciulea" Blaj,  grupurile din
Corneşti (judeţul Mureş), Valea Lungă, Tiur,

Cricău, Micăsasa, Roşia de Secaş, Cenade,
Cetatea de Baltă, Cergăul Mare, Dumbră-
veni, precum şi grupurile de colindători ale
Cercurilor ASTRA din: Biia, Sâncel, Albeşti,
Blaj (Colegiul Naţional "I. Micu Clain"), Jid-
vei, Mănărade Pănade şi grupurile “STE-
JARUL” şi “Flori de nalbă” din Daneş. 

În rolul de gazdă a festivalului de colinde
a fost şi în acest an familia Maria şi Gheorghe
Zereş din Pănade. Prezentatoare au fost dis-
tinsele doamne Angela Chelaru şi Maria
Ioica. Organizatorii ediţiei a XV-a a Festival-
ului de Colinde "O ce veste minunată!" au
fost Primăria Municipiului Blaj, Pro-
topopiatul Greco-Catolic Blaj, Protopopiatul
Ortodox Blaj şi Despărţământul ASTRA
"Timotei Cipariu" din Blaj.

Grupurile “STEJARUL” şi “Flori de
nalbă” din Daneş au încheiat această fru-
moasă manifestare, într-o atmosferă de săr-
bătoare şi bucurie, ridicând sala în picioare şi
împărţind cozonac în public.

Ştefan Costea

8
Grupurile “Stejarul” şi “Flori de nalbă” prezente 
la Festivalul de Colinde "O, ce veste minunată!",

ediţia a XV-a-Blaj
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