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Unde sunt antichităţile Reghinului ?

Arheologia a făcut o adevărată revo-
luţie în istorie, lărgindu-i orizonturi-
le aproape în aceiaşi măsură pe care 
telescopul a mărit câmpul vizual al 
astronomului, spunea cândva un ar-
heolog renumit. Perfect adevărat şi 
în cazul descoperirilor monetare din 
judeţul Mureş şi să nu mai vorbim, în 
cazul  vestigiilor de la nivel naţional 
unde descoperirea de noi tezaure, mai 
nou este realizată de amatorii fără stu-
dii în domeniul arheologiei, fapt care 
vrem, nu vrem a devenit un adevărat 
fenomen care ştirbeşte reputaţia cerce-
tătorilor cu atestate care tac mâlc. Ca 

jurnalist am o întrebare care mă obse-
dează încă de acum nouă ani, de când 
am ales această profesie “De ce nu are 
Reghinul muzeu de istorie”? Am scris 
mai multe articole pe tema descoperi-
rilor arheologice,  de artefacte militare 
de la Reghin şi despre intenţia  unui lo-
calnic colecţionar şi cercetător pe cont 
propriu de a-şi dona o parte din piesele 
de rezistenţă municipalităţii dacă auto-
rităţile ar fi făcut paşii necesari pentru 
înfiinţarea unui muzeu de istorie în 
municipiu. Din păcate nu s-a sesizat 
nimeni din cei care ar fi avut compe-
tenţe în acest sens. S-au perindat şase 
Consilii Locale în 26 de ani de la aşa 
zisa Revoluţie Română din Decembrie 
1989 la conducerea Reghinului însă 
niciun consilier nu a avut o astfel de 
iniţiativă. Nu cred că era imposibil să 
se înfiinţeze o comisie de specialitate 
în acest domeniu, să se găsească un 
sponsor local pentru realizarea reper-
toriului arheologic al Reghinului sau 
să se plătească din bani publici. S-au 
plătit în schimb sute de mii de euro 
de-a lungul anilor pentru artişti care au 
concertat la Reghin unii justificaţi, alţii 
prea puţin, fără să se îmbogăţească mu-
nicipalitatea cu ceva la modul palpabil. 
În schimb, cu un muzeu de istorie la 
Reghin am fi putut fi şi noi incluşi în 
itinerarele turistice ale ţării, având în 
vedere că în municipiu există colec-

ţionari valoroşi care deţin piese rare 
constând în carte veche românească, 
numismatică, fotografie veche şi hărţi, 
de la care s-ar putea achiziţiona piese 
de rezistenţă. Pe de altă parte, dacă nu 
ar fi existat decoperiri pe raza munici-
piului, nu aş fi avut nimic de obiectat, 
însă avem chiar multe şi din neferi-
cire au trebuit să ni le claseze şi să le 
sistematizeze alţii, dar bineînţeles, nu 
gratuit. Mai dureros este faptul că nici 
măcar după ce a apărut cartea cu re-
pertoriul arheologic al judeţului unde 
este inclus şi Reghinul nu s-a sesizat ni-
meni din municipiu că ar trebui făcute 
demersuri pentru a recupera tezaurul 
de argint descoperit la Reghin şi toate 
vestigiile dacice expresive în lămurirea 
unor aspecte sau raporturi diverse pe 
care populaţia geto-dacică le-a între-
ţinut cu aceste popoare antice. Pentru 
că, odată ce deţii anumite vestigii în 
ogradă, ele devin instrumente de ana-
liză palpabile care pot genera o sume-
denie de posibilităţi de interpretare a 
unor perioade lacunare din istoria Re-
ghinului. Aceste antichităţi descoperite 
sunt mult mai importante decât reali-
zarea unor compilaţii ale opiniilor al-
tora despre istoria Reghinului. Nu îmi 
permite spaţiul pentru a vă prezenta pe 
larg siturile arheologice ale Reghinului 
şi vestigiile cele mai ilustrative pentru 
epoca sau cultura în care au fost create 

şi descoperite aici. Pe scurt, vă spun  în 
succesiunea lor cronologică, că au fost 
găsite la Reghin, la Apalina şi la Iernu-
ţeni, vestigii începând din istoria stră-
veche şi veche (preistorie, proto-isto-
rie, istorie antică, post dacică). Au fost 
găsite monede din secolul I, ceramică, 
arme, piese ornamentale de bronz, iar 
dacă ar fi să fac referire la descoperiri 
mai de amploare aş aminti de tezaurul 
monetar descoperit în Reghin în 1967, 
datând din secolele XIX-XX. Tezaurul 
a fost descoperit în urmă cu 49 de ani, 
cu ocazia lucrărilor de fundaţie pentru 
blocurile din cartierul Mihai Viteazul. 
Comoara cuprindea 216 monede de 
argint emise în Austria, Ungaria, Lom-
bardia şi la Veneţia. Monedele se păs-
trează astăzi în Muzeul Judeţean Mureş 
şi se pare că ar fi fost îngropate în pe-
rioada 1918-1919, în perioada tulbure 
a căderii monarhiei austro-ungare. 
Atunci s-a ţinut secretă descoperirea 
o perioadă, dar au trecut aproape 50 
de ani de atunci şi alţi 26 de la revo-
luţie. Suntem liberi, nu ne mai putem 
ascunde după scuze legate de cenzură 
şi sau că nu avem aprobarea comitetu-
lui Central al Partidului Comunist Ro-
mân. Totuşi, nu s-a făcut niciun demers 
în a ne recupera antichităţile Reghinu-
lui. Oare de ce nu se intenţionează să le 
aducem acasă? Există interese ascunse 
ori lipsă de patriotism local? 

Robert MATEI

Editorial
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Acum 90 de ani, Reghinul avea cea mai respectată elită politică  
din judeţul Mureş

Reghinul a avut într-o vreme o pleiadă 
de oameni străluciţi, răsăriţi toţi ca o 
corolă de minuni, în special în perioa-
da interbelică, când ţara era ţară şi când 
prima interesul naţional, nu doar inte-
resul personal. Făcând un studiu com-
parat în istoria locală pe perioada 1916-
2016, am descoperit că cel mai bun 
an al Reghinului din punct de vedere 
politic şi administrativ rămâne şi după 
un secol, anul 1926. Atunci Reghinul 
avea cea mai respectată clasă politică la 
nivel de judeţ. Oraşul avea senator de 
Mureş, prefect, preşedinte de Consiliu 
Judeţean, vicepreşedinte de CJ, doctor, 
director de spital judeţean şi un primar 
care şi-a câştigat un respect neîntâlnit 
până atunci în Casa Regală a Români-
ei vis-a-vis de un funcţionar public, de 
a vâna cot la cot cu regele Ferdinand I 
la Lăpuşna, Crişul Alb sau pe Târnave, 
iar mai târziu cu moştenitorii tronu-
lui, Carol al II-lea şi Regele Mihai I. Ba 
mai mult, pentru prima oară în istoria 
Parlamentului Român, un deputat de 
Reghin este numit în 1926 ministru de 
interne în guvernul generalului Ale-
xandru Averescu. Performanţe care 
nu au fost egalate nici până azi, de nici 
una din generaţiile de politiceni care 
le-a dat acest oraş. În acelaşi an, 1926 
comuna urbană Reghin a fost vizitată 
de Constantin Meissner în calitate de 
Ministru al Lucrărilor Publice, de Dr. 
Grigore Pişculescu alias Gala Galacti-
on scriitor şi preot ortodox care între 
1928-1934 a realizat o nouă traducere 
a Bibliei în limba română împreună 
cu pr. prof. Vasile Radu şi de Regina 
Maria, care era însoţită de principesa 
Ileana şi colonelul Nicolae Rădescu în 
calitate de adjutant regal. Anul 1926 a 
însemnat apogeul politicii reghinene, 
un an imposibil de egalat şi în zilele 
noastre, dar pe care, din păcate, nu l-a 
consemnat ca o realizare niciun gazetar 
sau autor de carte care s-a ocupat de is-
toria Reghinului.

În 1926 Reghinul avea pre-
fect, preşedinte de Consi-
liu Judeţean, vicepreşedin-
te şi un primar care vâna 

cot la cot cu regele Româ-
niei  

În luna februarie a anului 1926 avoca-
tul Harşia Ioan (1872-1952) era pre-
şedintele Consiliului Judeţean Mureş 
şi în acelaşi an la sfârşitul lunii mai, a 
candidat la alegerile parlamentare din
partea Partidului Poporului, reuşind să 
obţină un mandat de senator de Mureş 
alături de contele Teleki Arthur. Har-
şia avea un CV impresionant greu de 
egalat de vreun politician, a studiat 
Dreptul la Cluj la Facultatea de Drept 
şi Ştiinţe Politice a Universităţii “Franz 
Iosif ” în perioada 1891-1895. Din 1896 
a fost angajat ca „practicant cu plată” la 
Tabla regească din Tîrgu-Mureş, iar în 
5 februarie 1898 devine Doctor în Şti-
inţe Juridice. La începutul anilor 1900 
s-a stabilit la Reghin unde s-a căsăto-
rit cu Aurelia Bondriş. A fost membru 
fondator al “Reuniunii învăţătorilor 
români greco-catolici”, vicepreşedinte 
al comitetului filial din Reghin a Socie-
tăţii pentru crearea unui fond de teatru 
român, membru în Marele Sfat Naţio-
nal Român de la Alba-Iulia, preşedinte 
al Despărţământului “ASTRA” Reghin 
şi director al Institutului de Credit şi 
Economii “Mureşiana”. În aceiaşi lună 
februarie a anului 1926 primarului din 
Reghin dr. Ioan Popescu (1896-1981), 
regele Ferdinand I îi conferea distinc-
ţia Coroana României în grad de ofiţer. 
Chiar dacă a fost sublocotenent în ar-
mata ungară şi a luptat pe front, odată 
revenit acasă s-a implicat în politica 
naţională şi în pregătirea Marii Uniri. 
La 1 Decembrie 1918 a întâmpinat 
Armata Română a generalului Traian 
Moşoiu în centrul oraşului, împreună 
cu protopopii Ariton Popa şi Vasile 
Duma şi avocaţii Augustin Cheţian şi 
Ioan Harşia. În 1923 a fost numit ad-
ministratorul domeniului de vânătoare 
al Casei Regale de la Lăpuşna şi în Ri-
viera de la Sovata. A devenit primar în 
1924 şi a condus oraşul până în 1940 
când s-a refugiat la Săvârşin. În 1943 a 
revenit la Reghin, iar autorităţile locale 
hortyste îl acuzau în notele informa-
tive trimise la Budapesta că Popescu 
lua parte la mişcarea românească prin 
spionaj. În 1948 a fost mandatat de re-
gele Mihai să gestioneze bunurile rega-

le.  Prin Decretul Regal No. 1880 din 
16 aprilie 1926, inginerul Florea Bog-
dan (1876-1965) a fost numit prefect 
al judeţului Mureş fiind preşedintele 
Partidului Poporului din Reghin. Bog-
dan, după ce s-a mutat în Reghin şi-a 
deschis primul birou tehnic de inginer 
liber profesionist după ce a absolvit la 
Budapesta cursurile Facultăţii Politeh-
nice “Regele Iosif ”promoţia 1899. În 
1912 a înfiinţat în oraş Banca Poporală 
“Cerbu”. După Unirea Transilvaniei cu 
România, a candidat la primele alegeri 
parlamentare, fiind ales deputat inde-
pendent. În primăvara anului 1920, la 
rugămintea generalului Averescu, a 
pus bazele Organizaţiei Locale a Par-
tidului Poporului, (prima din Arde-
al) sub a cărui slogan va câştiga un al 
doilea mandat în Parlamentul Româ-
niei, după alegerile din 13 iunie, cu o 
majoritate absolută. De numele său se 
leagă şi deschiderea celui dintâi liceu 
românesc în Reghin, ziarul “Glasul 
Poporului”, prima tipografie şi librărie 
românească.  Avocatul Dr. Eugen Truţa 
(1879-1968), fiul judecătorului Dumi-
tru Truţa, fost prefect al judeţului Târ-
nava Mare în 1922, a participat la ale-
gerile judeţene din 4 iunie 1926 pe lista 
Partidului Naţional Român, devenind 
membru al CJ Mureş alături de dr. Ioan 
Vescan şi Nicolae Vulcu, iar în prima 
şedinţă a Consiliului Judeţean Mureş 
de după alegeri, a fost numit vicepre-
şedinte al CJ, alături de Octavian Fulea, 
funcţie care a deţinut-o până în 1930, 
iar în urma fuziunii Partidului Naţio-
nal cu Partidul Naţional Ţărănesc, la 10 
octombrie 1926 a devenit membru al 
Partidului Naţional Ţărănesc şi pentru 
o scurtă perioadă, de 6 luni, în 1930 a 
girat din nou Prefectura judeţului Târ-
nava Mare, după care a mai câştigat 
un mandat de consilier în CJ Mureş în 
perioada 1930-1934, după care îşi va 
relua postul de notar public în Reghin.  
Pe lângă aceştia, Reghinul mai avea 
cinci consilieri judeţeni, un profesor, 
un protopop ortodox şi trei avocaţi. 
Ioan Bojor (1885-1967) profesor renu-
mit de Ştiinţele Naturii la Tîrgu-Mureş 
şi din 1922, ca director la Liceul Româ-
nesc din Reghin, a fost tatăl lui Ovidiu 
Bojor academician şi doctor ştiinţe 
farmaceutice. Astăzi fostul Liceu Agri-
col poartă numele profesorului Ioan 
Bojor. Dumitru Antal, protopop de 
Reghin, (nepot al Patriarhului Miron 
Cristea) şi viitor episcop vicar patriar-
cal. Dr. Eduard Keintzel (1897-1960) 
doctor în ştiinţe juridice şi locotenent 
colonel în rezervă. În 1944 a emigrat în 
Germania, unde în 1955 a fost ales ca 
al-III-lea deputat federal în Germania, 
din partea saşilor transilvăneni, iar un 
an mai târziu s-a angajat ca specialist 
translator de limbă maghiară pentru 
emigranţii unguri. Cel de al cincilea 
consilier judeţean era avocatul Iuliu 
Vekony, care îndeplinea şi funcţia de 
secretar împreună cu Jeronim Puia, Dr. 
Jovu Roaman şi Ioan Rusu. Cu o astfel 
de pleiadă de personalităţi, Reghinul 
domina clasa politică mureşeană, avea 
toate şansele să devină reşedinţă de ju-
deţ, însă realitatea este că generaţiile 
ce au urmat nu au putut ţine pasul cu 
nivel elitelor din perioada interbelică. 

Iosif Şchiopul, ataşat de 
presă la Berna şi deputatul 
de Reghin, Octavian Goga, 

devine prim-ministru de 
interne

În acelaşi an de aur, Reghinul avea 
unul dintre cei mai mari “ambasadori” 
ai  presei româneşti în străinătate într-
o funcţie râvnită de orice jurnalist eu-
ropean. Iosif Şchiopul (1876-1946) era 
ataşat de presă la Berna în Elveţia, cali-
tate în care s-a remarcat ca unul din co-
laboratorii cei mai devotaţi şi iscusiţi ai 
diplomatului Nicolae Titulescu, în spe-
cial în procesul optanţilor unguri. În 
următorii doi ani a lucrat la legaţia din 
Berlin după care a revenit în ţară conti-
nuând să lucreze în direcţia presei din 
Ministerul Propagandei. Ca reprezen-
tant în Parlamentul României, Reghi-
nul l-a avut până în martie 1926 pe ma-
rele poet al Ardealului, Octavian Goga. 
Acesta a obţinut mandatul la alegerile 
parţiale din luna martie a anului 1925 
împotriva avocatului Voicu Niţescu 
din Săcelele Braşovului, mandat care a 
fost satelitul perfect pentru a-l propul-
sa pe Goga în funcţia de prim-ministru 
de interne al României în luna martie 
a anului următor, la propunerea Rege-
lui, o altă performanţă neegalată nici 
până în prezent de vreun alt deputat 
de Reghin. Pe plan medical şi cultural 
Reghinul dispunea şi de ,,rebelul fără 
pauză,, Eugen Nicoară (1893-1985) în 
dublă calitate de director al Spitalului 
Judeţean din Reghin şi de preşedinte 
al Despărţământului ASTRA Reghin. 
În 1926 Despărţământul local a inau-
gurat un nou gen de activitate: tipări-
rea de lucrări proprii pentru cultivarea 
poporului. Atunci s-a editat şi prima 
broşură a ASTREI Reghin sub con-
ducerea Dr. Nicoară “Bolile venerice”, 
tipărită în 5000 de exemplare, urmată 
de ,,Mersul Spitalului pe anul 1926”. 
Acelaşi doctor, 12 ani mai târziu, era 
numit Prefect al Judeţului Mureş. Ca o 
recunoaştere a meritelor sale culturale, 
în 1935 a fost ales membru în Comite-
tul Central al Astrei. Tot în acelaşi an 
a publicat şi primele texte lirice, în re-
vista ardeleană “Klingsor” reghineanul 
Georg Maurer (1907-1971) ce bătea 
promiţător la porţile afirmării. Reghi-
neanul a studiat la Berlin şi Lepzig fi-
losofia ajungând după terminarea stu-
diilor critic literar şi reporter la ,,Neue 
Leipziger Zeitung,,. În 1945 s-a stabilt 
la Leipzig unde şi-a intensificat activi-
tatea publicistică şi literară câştigând 
o sumedenie de premii şi distincţii. În 
1965 a fost ales membru al Academiei 
Germane de Artă şi a primit Premiul 
Naţional al RDG. Pe tărâm ştiinţific, 
Reghinul îl avea consacrat şi pe fizici-
anul şi inventatorul Augustin Maior 
(1882-1963) la a cărui iniţiativă s-a 
înfiinţat la Sibiu prima şcoală de tele-
graf şi telefon din Transilvania. În 1924 
s-a înfiinţat la Cluj ,,Extensiunea Uni-
versitară”, asociaţie care a avut ca scop 
popularizarea ştiinţei şi culturii. Ca şi 
membru al acestei Asociaţii, la invitaţia 
conducerii Despărţământului Reghin 
al Astrei, Augustin Maior a venit dese-
ori la Reghin în 1925 şi 1926, susţinând 
în faţa publicului expuneri cu tematică 
de interes general despre telefonie, tele-
grafie şi cosmogonie modernă. În 1937 
este ales membru-titular al Academiei 
de Ştiinţe din România.

Robert MATEI

Primarul Ioan Popescu vâna cot la cot cu regele Ferdinand I
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Pentru nr. 100 al ziarului Glasul Văilor ce va apărea în 
cursul lunii martie a anului 2016, redacţia pregăteşte un 
număr aniversar cu o pleiadă de reghineni care au trăit 

100 de ani şi o mulţime de sfaturi pentru cei care vor să 
ajungă la această vârstă venerabilă. Descendenţi ai unor astfel de 

familii care pot oferii relaţii cu privire la acest subiect şi posedă 
documente sau fotografii care să ateste că au avut părinţi, bunici 
sau străbunici care au parcurs un secol de viaţă sunt rugaţi să ne 
contacteze la telefonul: 0752-173-665 sau direct la sediul Redac-
ţiei pe Strada Republicii nr. 14. Facem precizarea că după ce va fi 

identificată cea mai longevivă persoană în viaţă din municipiu, 
“Glasul Văilor” îi va acorda un premiu special, o diplomă de “Cel 

mai longeviv reghinean”şi un interviu în exclusivitate. 

3UTILE

Cine sunt ,,Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? (Serial I)

”

Titlul de „Cetăţean de Onoare al Mu-
nicipiului Reghin” reprezintă cea mai 
înaltă distincţie acordată de către 
Consiliul Local Municipal, în temeiul 
întrunirii cumulative a condiţiilor pre-
văzute de un regulament al instituţiei 
şi a cel puţin unuia dintre următoarele 
criterii: candidaţii trebuie să fie perso-
nalităţi cu recunoaştere naţională sau 
universală care şi-au pus amprenta asu-
pra dezvoltării municipiului şi a imagi-
nii acestuia; personalităţi care prin re-
alizările lor, au contribuit la prestigiul 
Reghinului, în ţară şi în străinătate; 
persoane care prin acţiunile lor dezin-
teresate (donaţii, acţiuni umanitare) au 
determinat o îmbunătăţire simţitoare 
a condiţiilor de viaţă a locuitorilor din 
municipiul nostru; să fie sportivi locali 
care au obţinut rezultate deosebite în 
competiţii naţionale şi internaţionale 
şi persoanelor care au dat dovadă de 
acte de curaj  şi devotament în slujba 
comunităţii. Consiliul Local Reghin a 
acordat primul titlu de “Cetăţean de 
Onoare al Reghinului în 1997, astăzi 
numărul lor ajungând la 32 de per-
sonalităţi mai mult sau mai puţin cu-
noscute. “Glasul Văilor” vă prezintă în 
premieră un serial intitulat ,,Cine sunt 
Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? 
în care vom schiţa o scurtă biografie a 
celor care au primit nobila distincţie în 
viaţă şi post-mortem.

Alexandru Costin, ofiţer, 
profesor, poet, jurnalist, 
epigramist şi traducător. 
(n. în 17 august 1929 în 
localitatea Ţiptelnic, co-
muna Bandul de Câmpie 
– d. în 16 august 2009 în 
Reghin)
 
I s-a acordat titlul de “Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Reghin” în 2 

noiembrie 2006 ca recunoaştere pen-
tru merite culturale. Alexandru Costin 
s-a distins în activitatea sa literară prin 
prospeţimea inspiraţiei şi prin minu-
nata puritate a sufletului. A fost un pu-
blicist înzestrat cu o inteligenţă sclipi-
toare, spirit ludic şi o conduită morală 
mai rar întâlnită. A fost un adevărat 
“prinţ” al fair-play-ului atât în viaţă cât 
şi în profesie, nu a avut condamnări 
politice, nici sancţiuni administrative. 
Deborda de o modernitate aparte, avea 
un simţ al umorului foarte fin, o ca-
rismă de actor american şi o acurateţe 
extraordinară în scris. Timp de şase ani 
(1950-1956) a fost ofiţer activ în cadrul 
unor unităţi militare antiaeriene din 
Reşiţa şi Braşov, după care a fost trecut 
în rezervă la cerere. Reîntors în viaţa 
civilă, s-a angajat ca funcţionar la Sfa-
tul Popular Raional Reghin. A absolvit 
cursurile Universităţii “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, din cadrul Facultăţii de 
Filologie, secţia franceză-română, pro-

moţia 1966. După care timp de 25 de 
ani a predat la catedră, în mai multe 
şcoli din judeţ şi a îndeplinit o serie de 
funcţii cu nivel ridicat de răspundere. A 
fost inspector în cadrul Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Mureş, şef al catedrei 
de limbi moderne, metodist voluntar al 
Inspectoratului şi profesor cu o jumă-
tate de normă la Institutul Pedagogic 
din Tîrgu-Mureş. În 1974 a efectuat un 
stagiu de perfecţionare la Montepllier 
în Franţa, unde a făcut o obsesie pentru 
Charles Bodlaire şi controversatele sale 
poezii din volumul ,,Les Fleurs du Mal 
”(„Florile răului”), pe care a început să 
îl traducă în limba română. În Şcoala 
de ofiţeri, compunea răvaşe epigrama-
tice în care îşi satiriza colegii. După 
ce a ajuns ofiţer, a activat în Cenaclul 
Literar „Maxim Gorki” din Reşiţa 
unde, beneficiind de îndrumările po-
etului Alexandru Jebeleanu, a debutat 
în 1953 în nr.1 al publicaţiei „Scrisul 
bănăţean” cu poezia „Ostaşul ducea 

un răvaş”. De-a lungul vremii, Costin 
a participat la activitatea şi altor Cena-
cluri Literare precum „Liviu Rebreanu” 
din Tîrgu-Mureş şi cenaclurile „Mihai 
Beniuc” şi „Lucian Blaga” din Reghin. 
Ca şi publicist, a colaborat sporadic cu 
versuri, proză scurtă, fabule şi articole 
la Contemporanul, Cadran mureşean, 
Vatra, Divertis etc. Din 1991 a deve-
nit colaborator permanent al ,,Gazetei 
Reghinului” unde a ajuns secretar de 
redacţie. Totodată a făcut parte şi din 
colectivul redacţional al săptămâna-
lului „Opinia Reghineană”, înfiinţat de 
Mircea Nădăşan, ziar la care a îndepli-
nit şi funcţia de redactor şef între anii 
1996-1998. Perioada 1992-2003, a fost 
apogeul carierei de publicist a maes-
trului Alexandru Costin, care a reuşit 
să publice trei cărţi de autor (,,Rime 
fără pretenţii” – versuri 2001, ,,Cu sare 
şi piper”- epigrame 2002 şi „Suflete în 
uniformă” proză scurtă 2003 şi să îşi 
vadă tipărite gândurile şi trăirile în alte 
trei volume de antologii literare cu au-
tor colectiv. Chiar şi în ultima perioadă 
a vieţii, Alexandru Costin continua să 
aclimatizeze în literatura română pro-
ducţia francezului Charles Baudelaire, 
considerat poetul care a revoluţionat 
întreaga lirică franceză şi europeană 
prin originalitatea sa. Profesorul, deşi 
era grav bolnav, pregătea traduceri din 
celebrul volum „Les Fleurs du Mal” a 
controversatului poet francez din care 
ajunsese să traducă peste 50 de poezii. 
Ca un adevărat geniu, Alexandru Cos-
tin a tradus din opera maestrului său 
spiritual, Baudelaire, până în 16 august 
2009, ziua fatidică a decesului său, care 
a survenit cu o zi înainte de a împlini 
80 de ani. În urma sa, au rămas astfel 
o serie de traduceri sub formă de ma-
nuscris care încă nu au fost publicate…

Robert MATEI

Premiile UZPR pe 2015 face selecţia celor mai 
buni ziarişti din ţară şi din Diaspora 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din 
România lansează concursul Premiile 
UZPR pentru anul 2015. Competiţia 
se adresează profesioniştilor din mass-
media, membri ai UZP din ţară şi din 
Diaspora şi este un prilej de confirma-
re a valorilor jurnalismului românesc 
şi de promovare a răspunderii sociale a 
acestei profesiuni. Sunt alese, în fiecare 
primăvară, cele mai bune producţii de 
presă scrisă şi on-line, de carte de spe-
cialitate, de radio şi televiziune. Lucră-
rile apărute ori difuzate în cursul anului 

2015 vor fi transmise pe adresa Uniunii 
Ziariştilor Profesionişti din România: 
B-dul Nicolae Bălcescu nr.21, et.4, cam 
27, sect 1 Bucureşti, până în data de 30 
ianuarie 2016. Acestea vor fi însoţite de 
un formular de înscriere cuprinzând 
datele de contact ale concurentului. 
Tema concursului este în acest an: Ro-
mânia – Oameni şi idei. Criteriile de 
evaluare vor fi creativitatea şi relevanţa 
pentru tema concursului, originalitatea 
perspectivei din care este tratat subiec-
tul, capacitatea acestuia de a genera 

reacţii în rândul publicului. Juriul, al-
cătuit din profesionişti în domeniul 
mass-media, va alege cele mai bune trei 
lucrări pentru fiecare secţiune. Premii-
le se vor decerna în cursul lunii martie 
2016 într-un cadru festiv. Rezultatele 
concursului vor fi publicate pe web-
site-ul Uniunii:uzp.org.ro şi în revista 
editată de UZPR. 

(R.M.)

Tabără de schi la Sovata

Outward Bound România organizează 
în perioada 7-13 februarie 2016 o tabă-
ră de schi pentru schiori începători şi 
intermediari cu vârste cuprinse între 9 
şi 14 ani. Orele de schi se desfăşoară pe 
pârtia Havas Bucin. Costurile pentru 
cele 7 zile în tabăra de schi se ridică la 
575 lei de persoană (preţul include ca-
zare, masă, program, instructaj de schi, 
transport la pârtia de schi, abonamen-
tul teleschi). Pentru copiii cu înălţimea 
de peste 150 cm se ridică prețul la 650 
lei/pers, din cauza abonamentului te-
leschi. Data limită de înscriere a parti-
cipanţilor este 23 ianuarie. 
(R.M.)
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Vasile Pop ales pentru a patra oară preşedintele C.C.I. Mureş

Camera de Comerţ şi Industrie a Jude-
ţului Mureş şi-a început activitatea cu  
noul Colegiu de Conducere. Alegerile 
s-au desfăşurat la sfârşitul lunii decem-
brie a anului 2015, la sediul central din 
Tîrgu-Mureş, strada Primăriei nr. 1. În 
urma scrutinului Vasile Pop a fost re-
ales, pentru a patra oară, la conduce-
rea instituţiei. Mandatat pentru viitorii 
patru ani (2016-2019 ), în funcţia de 
preşedinte al instituţiei, Vasile Pop va 
coordona un Colegiu de Conducere 
alcătuit din 18 oameni de afaceri din 
judeţul Mureş. Preşedintele a declarat, 
pentru ziarul ,,Glasul Văilor” că, după 
25 de ani lucraţi în Camera de Comerţ 
şi-a propus în ultimul său mandat un 
obiectiv extrem de îndrăzneţ: susţi-
nerea înfiinţării unei Şcoli de Arte şi 
Meserii în municipiile Tîrgu-Mureş şi 
Reghin.
 
Camera de Comerţ Mureş 
susţine înfiinţarea unei 
Şcoli de Arte şi Meserii în 
Tîrgu-Mureş şi Reghin

Timp de 14 ani în calitate de preşedinte 
al C.C.I Mureş, Vasile Pop a acţionat 
pentru crearea unui mediu de afaceri 
stabil, coerent şi propice dezvoltării 
sectorului privat, a unei economii de 
piaţă reale, durabile şi deschise spre 
exterior. Reales pentru a patra oară în 
fruntea Camerei de Comerţ a decla-
rat că principalul obiectiv strategic al 
noului mandat va consta în susţinerea 
înfiinţării unei Şcoli de Arte şi Meserii 
în municipiile Tîrgu-Mureş şi Reghin. 

„În 2016  ne-am propus să fim parte a 
unui proiect, prin intermediul căruia 
să facem o Şcoală de Arte şi Meserii 
la Tîrgu-Mureş şi la Reghin, împreună 
cu Primăria Tîrgu-Mureş, Universita-
tea „Petru Maior” şi Compania Amis 
Impex, toţi sub cupola unei asociaţii. 
Am avut discuţii în acest sens la Tîrgu-
Mureş cu primarul Dorin Florea şi cu 
consilierul Csegzi Sandor, iar în Reghin 
am avut discuţii cu Radu Pescar, care e 
dispus să ne pună la dispoziţie un spa-
ţiu generos în suprafaţă de 4000 de mp. 
Vasile Pop aşteaptă lansarea unui pro-
iect de finanţare din fonduri europene 
cu o cofinanţare de 2%, şi mai adaugă 
că după calculele sale, suma necesară 
implementării, s-ar ridica la circa 3 mi-
lioane de euro.  ,,Viziunea noastră este 
ca la Reghin să ne axăm pe meserii co-
nexe industriei lemnului şi mecanicii 
agricole din mediul rural în special, iar 
la Tîrgu-Mureş să ne axăm pe o paletă 

variată de meserii cerute pe piaţa locală 
a muncii”, a precizat Vasile Pop. Ideea 
înfiinţării unei astfel de şcoli în Româ-
nia  a încolţit în mintea preşedintelui, 
după o vizită de lucru la Camera de 
Comerţ şi Industrie din Mainz, unde 
a descoperit că activitatea germanilor 
era axată în pondere de 50% pe o Şcoa-
lă de Arte şi Meserii, dispusă în ateliere 
de lucru pe o suprafaţă de circa un hec-
tar de teren. 

Victor Manolache, consili-
er al preşedintelui şi Stela 
Băţagă, director executiv 

Alegerile din 18 decembrie 2015 au 
adus şi câteva modificări în organigra-
ma  executivă a instituţiei. „O noutate 
constă în modificarea funcţiei deţinu-
tă de ec. Victor Manolache, care a fost 
secretar general, iar din decembrie este 
consilier al preşedintelui şi în relaţia cu 

membrii, cu un program mai redus. 
O altă noutate este numirea Steluţei 
Maria Băţagă în funcţia de director 
executiv, din director  Programe CCI 
Mureş. Structura noului Colegiu de 
Conducere al Camerei de Comerţ şi 
Industrie a Judeţului Mureş este com-
pusă din:Vasile Pop, preşedinte al Co-
legiului de Conducere şi preşedinte al 
Camerei de Comerţ şi Industrie a Ju-
deţului Mureş şi  vicepreşedinţii: Gen-
csi Andras (SC Robex SRL Ungheni), 
Popa Eugen Laurean, ( SC Socot SA 
Tîrgu-Mureş), Illes Koloman, (SC Izo-
rep SRL Tîrgu-Mureş), Radu Mircea 
Pescar, (SC Fortis CO SRL Breaza). 
Colegiu de Conducere al Camerei de 
Comerţ şi Industrie mai cuprinde tot-
odată şi 14 membri, Bartha Marton, 
(SC Therezia Prodcom SRL Pănet), 
Gheorghe Bueşteanu, (SC Instaservice 
SRL Tîrgu-Mureş), Tiberiu Cristian, 
(SC Mondo Trade SRL Tîrgu-Mureş), 
Antonio Gian Franco Fara, (SC Sefar 
International SRL Luduş),  Ioan Eugen 
Fărcaş, (SC Silvana SRL Tîrgu-Mureş), 
Farkas Elek, (SC Farel Impex SRL Ro-
teni), Hermann Johann, (SC Durkopp 
Adler SRL Sângeorgiu de Mureş), Ka-
bai Elek, (SC Eldi Brutăria SRL Agriş-
teu), Teofil Marian (SC Cromatic Tipo 
SRL Tîrgu-Mureş), Mircea Oltean (SC 
IRUM SA Reghin), Zaharie Oprea (SC 
Oprea Avicom SRL Crăieşti), Ioan Pop 
(SC Ceragrim SRL Ungheni), Virgil 
Traian Roman, (SC Hirschmann Ro-
mânia SRL Chirileu) şi Viorel Alexan-
dru Ţibrea (SC Premaco SA Ungheni). 

Robert MATEI
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Elevi, fiţi gata de concurs!
Fundaţia Culturală “Cezara Codruţa 
Marica” şi Centrul de Studii Literare 
“Grigore Vieru” din Tîrgu-Mureş, în 
parteneriat cu revista “Vatra Veche”, 
organizează a XII-a ediţie a Concur-
sului Naţional de Creaţie Artistică 
“AMÂNDOI, ÎN ABURUL PÂINII”, 
dedicat zilelor de 1 şi 8 Martie. Con-
cursul are trei secţiuni de creaţie artis-
tică dedicate elevilor din ciclul primar, 
gimnazial şi liceal. Concurenţii vor 
trimite pe adresa Fundaţiei Culturale 
,,Cezara Codruţa Marica”, B-dul Cetă-
ţii nr.13, 540089 Tîrgu-Mureş sau pe 

adresa de e-mail: valentin_marica@
yahoo.it, până în 15 februarie 2016, 
creaţii originale, versuri, pagini de 
proză literară sau desene care exprimă 
frumuseţea, sinceritatea, bucuria, spe-
ranţa ce luminează la vârsta copilăriei 
sau a adolescenţei, relaţiile de viaţă, în 
special cele educative, dintre copil sau 
adolescent şi mamă. Textele sau dese-
nele vor fi însoţite de o fişă cu datele 
personale ale concurentului, menţio-
nând numele şi prenumele, clasa, şcoa-
la la care învaţă, domiciliul, număr de 
telefon sau adresă de e-mail, profesorul 
îndrumător. Informaţii suplimentare la 
telefon 0744-705-527, Valentin Marica, 
preşedintele Fundaţiei Culturale ,,Ce-
zara Codruţa Marica”. (R.M.)

Cerc Pedagogic 

Inspectoratul Şcolar Mureş anunţă 
printr-un comunicat de presă că în 21 
ianuarie la orele 17.00 la sediul Biblio-
tecii „Petru Maior” din Reghin (Strada 
Petru Maior nr.1) se va desfăşura cer-
cul pedagogic al profesorilor de istorie 
şi ştiinţe socio-umane din municipiul 
Reghin şi localităţile învecinate. Pre-
zenţa cadrelor didactice este obligato-
rie. (R.M.) 

Nicolae Băciuţ jurizează la 
Brăila 
Scriitorul şi publicistul Nicolae Băciuţ 
din Tîrgu-Mureş, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România, va fi preşe-
dinte al juriului în cadrul Concursul 
Naţional de Creaţie Literară Ion Crean-
gă desfăşurat la Brăila. La Concurs pot 
participa elevi din clasele II-XII din 
ţară şi din străinătate la oricare dintre 
secţiuni. Concursul se va finaliza în pe-
rioada „Şcoala altfel”, 2016. Lucrările se 
vor expedia electronic până la data de 
15.III.2016. pe adresele de e-mail ion-
creanga1889@yahoo.com pentru cre-
aţii literare şi pe poeziile-lui-baciut@
yahoo.co  pentru secţiunea poezie.   
(R.M.) 
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Cine sunt cei mai bogaţi mureşeni din Top Forbes Româ-
nia pe 2015  

Conform Revistei Forbes România în 
topul celor 500 de miliardari şi milio-
nari autohtoni pe anul 2015 au intrat 
şi 12 mureşeni antreprenori şi admi-
nistratori de companii care mai de 
care mai ingenioşi, din Tîrgu-Mureş, 
Reghin şi Sighişoara. Conform clasa-
mentului întocmit de celebra revistă, 
cei mai bogaţi mureşeni au făcut avere 
din domenii extrem de diverse, pre-
cum producerea de bunuri din mate-
riale plastice şi cabluri de fibră optică, 
fabricarea de dispozitive medicale, 
producţie de maşini şi utilaje forestie-
re, comerţ cu produse chimice, comerţ 
cu piese auto sau comerţ alimentar. 
Evaluarea oamenilor de afaceri incluşi 
în top a avut la bază metodologia de 
calcul realizată de ,,Forbes România”, 
pornind de la multipli medii pentru ci-
fra de afaceri, profitul net şi capitalurile 
proprii, precum şi un set de coeficienţi 
aplicabili fiecăruia dintre aceşti indi-
catori financiari, pentru o estimare cât 
mai corectă a valorii companiilor.

Zoltan Prosszer, Mircea 
Oltean, Roland şi Orlando 
Szasz, liderii mureşeni din 
Top Forbes

Cel mai bine clasat mureşean în topul 
anual al celor mai bogaţi oameni din 
România pe 2015, a fost Zoltan Prosszer 
din Tîrgu-Mureş. Antreprenorul de la 
Romcab SA, producător de cabluri cu 
fibră optică, a ocupat locul 30, având în 
vedere că în urmă cu 10 ani firma era 
înscrisă în Buletinul Insolvenţei. Cu o 
cifră de afaceri de 662 de milioane de 
lei, un profit net de 25 de milioane de 
lei, cu un număr mediu de  418 angajaţi 
şi un total de capitaluri de 115 milioane 
de lei, Zoltan Prosszer a devenit astfel 

mureşeanul cel mai bogat conform 
“Forbes”. Pe locul doi s-a clasat familia 
Oltean din Reghin care deţine societa-
tea IRUM SA. Societatea are o tradiţie 
în producerea utilajelor forestiere din 
1953 când era o întreprindere de stat, 
dar care a devenit o societate cu capi-
tal 100% privat românesc, în 1999 prin 
achiziţia pachetului majoritar de acţi-
uni de către SC Maviprod SRL, condu-
să de familia Oltean. În topul Forbes 
2015 producătorul de maşini şi utila-
je forestiere IRUM Reghin a intrat în 
forţă pe poziţia 154, depăşind Antena 
TV Group SA administrată de familia 
celebrului mogul Dan Voiculescu. În-
treprinderea de Reparaţii Utilaje şi Me-
canisme – IRUM Reghin, are peste 400 
de angajaţi, dispune de o suprafaţă de 
175.000 mp şi a realizat o cifră de afa-
ceri în 2014 de 75 de milioane de lei cu 
30% mai mare decât în anul anterior. 
“Este cea mai mare cifră de afaceri din 
ultimii 24 de ani de când a transformat 
intreprinderea IRUM în societate cu 
capital integral privat. Profitul net ra-
portat a fost de 12, 2 milioane de lei, în 
creştere cu 52% faţă de 2013” precizea-
ză Forbes. În 11 septembrie 2015 fami-
lia Oltean a inaugurat la Reghin Cen-
trul de Cercetare şi Dezvoltare pentru 
Utilaje Agricole şi Forestiere iFOR, 
prima entitate de acest gen înfiinţată 
în România de un antreprenor român 
după 1990, în domeniul agrobusiness 
şi forestier.  iFOR  este o investiţie de 
2,66 milioane de Euro realizată în 21 de 
luni, finanţată parţial printr-un proiect 
European, în valoare de 1,43 milioane 
de Euro, din care 496.000 Euro neram-
bursabili. IRUM SA a lansat în urmă cu 
cinci luni şi primul ziar al companiei 
,,IRUM – MAVI” cotidian trimestri-
al independent, într-un tiraj de 1.000 
de exemplare per ediţie. Al treilea loc 
ocupat de mureşeni a fost adjudecat de 
fraţii Roland şi Orlando Szasz care au 

construit în ultimii 20 de ani un adevă-
rat brand în sfera comerţului autohton 
numit sugestiv “Renania”.  S-au clasat 
pe poziţia 155 cu o cifră de afaceri de 
102 milioane de lei, profit net 14 mili-
oane, număr mediu de angajaţi 118 şi 
un total de capitaluri în valoare de 66 
de milioane de lei.

Violeta Oltean deţine me-
dalia Paul Harris Felow cu 
trei rubine, distincţia cea 
mai importantă acordată 
de Rotary Club Internaţi-
onal

Firma Triplast SRL din Tîrgu-Mureş 
administrată de Kerekes Botond pro-
ducător de bunuri din materiale plas-
tice s-a clasat pe locul 178, cu o cifră 
de afaceri de 74 de milioane de lei şi un 
profit brut de 16 milioane. Următorul 
în top a fost producătorul de cărămizi, 
ţigle şi materiale de construcţii, Sice-
ram-Sighişoara condusă de Damian 
Sbârcea care a prins poziţia 184 cu o 
cifră de afaceri de 68 de milioane de lei 
şi un profit net de 7 milioane. Pe locul 
197 s-a clasat  “Anvergo SRL”, adminis-
trată de Ioan Pastor şi Claudiu Ugran 
o societate cu profil de servicii anexe 
extracţiei petrolului brut şi gazelor 
naturale care a înregistrat o cifră de 
afaceri de 64 de milioane şi un profit 
net de 15 milioane. Activitatea mureşe-
nilor în industria extractivă a început 
în anul 1996 la Tîrgu-Mureş, unde este 
şi astăzi sediul central şi a funcţionat 
până la sfârşitul anului 2009 sub sigla 
companiei Three Pharm – Departa-
mentul de Petrol şi Gaze. Firma Three 
Pharm SRL, a fost înfiinţată de cei doi 
mureşeni în 1994, având   ca domeniu 
de activitate distribuţia produselor 
medicale. Dupa un proces complex de 
rebranding, firma s-a prezentat în faţa 
clienţilor, a furnizorilor şi a comunităţii 
cu o nouă imagine, un nou nume şi un 
slogan reprezentativ. Serioşi şi prompţi 
în afaceri, flexibili şi consecvenţi, s-au 
angrenat într-un domeniu la fel de 
energic, reuşind să se dezvolte treptat 
pe o piaţă cu un pronunţat caracter 
concurenţial. Poziţia 280 a topului a 
fost adjudecată de “Dafcochim SRL” 
firmă de comerţ cu produse chimice,  
administrată de Iuliu Liviu Cojoc, care 
a înregistrat un profit net de 8 milioa-
ne şi o cifră de afaceri de 152 de mili-
oane. Din topul celor 500 de bogaţi ai 
României nu lipseşte nici firma “Orto-
profil Prod România”, administrată de 

politicianul Gyorgy Frunda, care are ca 
principal obiect de activitate fabricarea 
de dispozitive medicale stomatologice. 
Cu un număr mediu de 209 angajaţi, 
cifră de afaceri de 52 de milioane de 
lei şi  un profit net de 13 milioane, fir-
ma, s-a clasat pe locul 305. Cea de-a 
noua societate din judeţ pătrunsă în 
primele 500 de firme din România 
conform “Forbes” este ,,SC Maviprod 
SRL,, din Reghin administrată de fe-
meia de afaceri Violeta Oltean. Cu un 
număr mediu de 62 de angajaţi, o cifră 
de afaceri de 53 de milioane, un profit 
net de 5 milioane şi un total de capi-
taluri în valoare de 50 de milioane de 
lei, firma reghineană s-a clasat pe lo-
cul 344.  S.C. “MAVIPROD” SRL, cu 
sediul în Municipiul Reghin, a luat fi-
inţă în 1993, este o societate cu capital 
integral privat - autohton, fiind 100% 
proprietatea familiei Oltean (compusă 
din ing. Oltean Mircea, Oltean Violeta 
şi fiul Oltean Andrei). Violeta Oltean 
a fost preşedintele Rotary Club Maris 
Tîrgu-Mureş pe anul rotarian 2014-
2015 şi deţine medalia Paul Harris Fe-
low cu trei rubine, cea mai importan-
tă distincţie acordată de către Rotary 
Club Internaţional. În topul celor mai 
bogaţi români pe 2015 apare şi liderul 

comerţului alimentar din judeţ “Palas-
com SRL” din Tîrgu-Mureş înfiinţată 
în 1994 cu 14 magazine amplasate în 
Tîrgu-Mureş, Ernei şi Reghin. Cu o ci-
fră de afaceri de 34 de milioane de lei şi 
un profit net de  9 milioane, firma ad-
ministrată de Măriuca Matei s-a clasat 
pe poziţia 446. 

Robert MATEI
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A nins cu Eminescu la Reghin 

S-a deschis Centrul de Informare Turistică al Reghinului 

Centrul de Informare Turistică este 
cel de-al doilea proiect implementat în 
municipiul Reghin înainte de termen, 
cu sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene.  Valoarea totală a proiectului a 
fost de 420.235 de lei, din care 281.237 
de lei fiind  cheltuielile eligibile, fără 
TVA. Centrul de Informare Turisti-
că Reghin, este un proiect co-finanţat 
prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013. Contractul de finanţare al 
proiectului a fost semnat în data de 29 

mai 2015 şi a avut o durată de imple-
mentare de 7 luni. Realizarea proiectu-
lui a presupus construirea unei clădiri 
noi, Centrul de Informare Turistică 
Reghin propriu-zis şi dotarea acestuia 
cu echipamente specifice şi utilarea cu 
mobilier şi dotări interioare şi exteri-
oare. Clădirea care adăposteşte Cen-
trul de Informare,  a fost ridicată în 
parcul mic din centrul municipiului, a 
fost proiectată de SC.Ungpro S.R.L. şi 
construită de SC.Senin Prodexp SRL, 
ambele firme din Tîrgu-Mureş. Prin 
înfiinţarea acestui Centru de Informare 

Turistică se urmăreşte creşterea gradu-
lui de atractivitate a municipiului Re-
ghin prin punerea în evidenţă şi valori-
ficarea patrimoniului natural, istoric şi 
cultural local. Recepţia finală a centru-
lui a avut loc în data de 23 decembrie 
la orele 10.00, în prezenţa specialiştilor 
din cadrul autorităţii contractante şi a 
constructorului. Deschiderea oficială 
a centrului a avut loc în data de 4 ia-
nuarie şi funcţionează cu 4 angajaţi în 

două schimburi. Angajaţii Paul Moldo-
van, Simona Bogdan, Andrea Csorvasi 
şi Cătălina Orban, toţi sunt specializaţi 
în domeniul turismului şi momentan 
execută activităţi de teren de docu-
mentare şi promovare a principalelor 
obiective turistice din Reghin şi împre-
jurimi şi a unităţilor turistice. În cu-
rând vom revenii şi cu orarul centrului 
pentru relaţii cu publicul. 

Robert MATEI

Anul acesta, Ziua Culturii Naţionale 
a fost marcată în municipiul Reghin 
printr-o serie de manifestări organi-
zate de instituţiile de cultură şi de în-
văţământ sub auspiciile Primăriei şi a 
Consiliului Local. La ora 12.00, printre 
fulgi de zăpadă admiratorii poetului 
nepereche Mihai Eminescu şi-au dat 
întâlnire la bustul geniului literar creat 
de sculptorul Ion Vlasiu. Crizanteme, 
garoafe şi trandafiri au fost aşternute 
la poalele bustului lui Mihai Eminescu 
amplasat în apropierea Bisericii „Înăl-
ţarea Domnului”. Oameni de cultură, 
artişti, directori de şcoli, preoţi, consi-
lieri locali sau simpli trecători,  au adus 
un omagiu celui mai cunoscut poet al 
românilor. Cuvântul de deschidere a 
aparţinut Sorinei Bloj directorul Bi-
bliotecii ,,Petru Maior” care a spus o 
poveste cu tâlc… despre cum s-a năs-
cut Mihai Eminescu şi apoi a amintit 
că reghinenii se întâlnesc de cel puţin 
două ori pe an la bustul poetului „În 
ianuarie ne întâlnim pentru a ne rea-
minti că Dumnezeu l-a trimis pe aceste 
meleaguri pe sufletul neamului româ-
nesc, Mihai Eminescu, iar în iunie ne 
reamintim că de fapt el s-a mutat în ne-
murire şi veghează şi azi de acolo asu-
pra noastră”. A urmat la cuvânt prof. dr. 
Angela Puşcaş de la Liceul Tehnologic 
,,Petru Maior” care a susţinut o comu-
nicare despre viaţa şi activitatea opera 
poetului nepereche, în care a amintit că 
Eminescu s-a bucurat inclusiv de recu-
noaştere internaţională, opera lui fiind 
tradusă pe toate continentele, în apro-
ximativ 60 de limbi. „Motiv pentru 
care în 1989, la 100 de ani de la moar-
tea lui Eminescu, UNESCO a declarat 
acest an, anul internaţional Eminescu. 
Apoi în 2009 UNESCO l-a declarat 
pe acesta poetul anului. Deasemenea, 
în acelaşi an, Eminescu a intrat în ce-

lebra Carte a Recordurilor cu binecu-
noscutul poem Luceafărul prin cele 99 
de strofe ale sale, fiind omologat ca cel 
mai lung poem de dragoste. Nu mă duc 
mai departe, dar vă spun că cei de la 
NASA au denumit un crater de pe Pla-
neta Mercur, cu numele de Eminescu şi 
dintre sute de planete mici care poartă 
un nume, una se numeşte Eminescu, 
dar noi suntem binecuvântaţi nu că 
trăim pe planeta Eminescu, ci în ţara 
lui Eminescu, România, ţara de glorii 
şi de dor aşa cum frumos a numit-o în 
poezie „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Ro-
mânie”, a precizat Angela Puşcaş.

Valentin Marica a adus în 
actualitate ,,Mănuşa” lui 
Eminescu

Un alt discurs de omagiu a fost adus de 
Valentin Marica, scriitor, poet şi publi-
cist care a oferit calendare elevilor pre-
zenţi cu imaginea poetului. Scriitorul 
a susţinut o comunicare şi a poemul 
„Mănuşa” inspirat de poezia lui  Fr. 
Schiller. „Luceafărul se spune că este 

cea mai înaltă creaţie a poetului, este 
sinteza creaţiei eminesciene. Mircea 
Eliade spunea că dacă printr-un cata-
clism, printr-un seism ar dispărea tot 
ceea ce înseamnă cultură românească, 
am putea reconstitui cultura şi spiritu-
alitatea noastră pornind de la poemul 
Luceafărul”. A urmat la cuvânt prima-
rul municipiului, ec. Maria Precup, 
care a sintetizat în câteva cuvinte fap-
tul că opera sa reprezintă însăşi viaţa 
sa. „Studiindu-i bibliografia, îi înţelegi 
şi viaţa. Gândindu-ne la această zi, ce 
altă minunată urare am putea să găsim 
pentru poporul nostru pentru această 

ţară, mult încercată în timp de atâtea 
vitregii, decât urarea aceluiaşi imens 
poet „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Ro-
mânie, Ţara mea de glorii, ţara mea de 
dor?, Braţele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ţi mare, mare viitor!. După 
cuvântul primarului au urmat un me-
dalion literar muzical inspirat de cre-
aţia Luceafărului poeziei româneşti 
susţinut de eleva Anca Timaru şi prof. 
Valentina Ţăreanu de la Liceul Teh-
nologic ,,Lucian Blaga”, eleva  Alexia 
Buzilă şi biliotecar Ani-Mari Moldo-
van şi prof. Monica Pop de la Şcoala 
Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” şi 
un grup de recitatori vocali de la Li-
ceul Tehnologic „Petru Maior”, biblio-
tecar Monica Molnar. În aceeaşi zi, de 
la ora 17.00 Biblioteca „Petru Maior,, a 
găzduit lansarea antologiei de versuri 
,,Poemele cetăţii”, care cuprinde creaţii 
ale mai multor autori mureşeni şi re-
ghineni, printr-un spectacol de poezie 
şi muzică, în cadrul Cenaclului literar 
-muzical „Lucian-Blaga”. La eveniment 
au luat parte poeţi reghineni, profesori, 
preoţi şi elevi  precum şi scriitorii: Va-
lentin Marica, Nicolae Băciuţ, Mircea 
Dorin Istrate, Lazăr Lădariu şi Răzvan 
Ducan. Poetul nepereche al poporului 
român a fost aniversat de Ziua Culturii 
Naţionale şi printr-un recital muzical 
susţinut de Florin Săsărman şi Angela 
Kiss Mărieşiu.  

Robert MATEI
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Răzvan Pop este din nou în gaşca impresarului Radu 
Baron  
Răzvan Pop din Tîrgu-Mureş, 
este un tânăr ambiţios de 26 de 
ani care promite în muzica po-
pulară şi care vrea să îşi fructi-
fice talentul cu care l-a înzestrat 
Dumnezeu, vocea. Deşi a absol-
vit o facultate de Geografie tu-
rism şi Relaţii Internaţionale, are 
un master în „Resurse Turistice 
şi Protecţia Mediului”, din 2010 
Răzvan a intrat mai serios îpe 
piaţa muzicală când a semnat 
primul său contract de impre-
sariat artistic cu Radu Baron. 
În 2011 a apărut prima oară pe 
o compilaţie de colinde, apoi au 
mai urmat piese imprimate pe 
alte trei CD-uri de muzică po-
pulară şi etno. În prezent este 
student al Şcolii de Televiziune 
”Tudor Vornicu” din Bucureşti şi 
şi-a finalizat un album de folclor. 
În timpul liber este pasionat de 
speologie, alpinism, parapantă şi 
schi. L-am provocat la un inter-
viu monden pentru a-l cunoaşte 
mai bine şi ne-a răspuns extrem 
de dezinvolt.
 
Reporter: Cum ţi-a venit ideea să în-
cepi o carieră muzicală?

Răzvan Pop: Primele amintiri muzi-
cale le am aproximativ de la vârsta de 
zece ani, când am cântat pentru prima 
dată în public, la o nuntă în familie şi 
de acolo a început totul, de atunci nu 
m-am mai oprit din cântat.

Rep: Ce zonă reprezinţi din punct de 
vedere folcloric?

R.P.: Reprezint Valea Mureşului Su-
perior, zona în care am copilărit şi am 
crescut, chiar dacă am şi unele cântece 
care duc spre zona Maramureşului sau 
a  Bistriţei.

Rep: Ce calităţi crezi că trebuie să 
aibă un artist de succes?

R.P.: Înainte de faptul că un artist tre-
buie să îşi stăpânească bine arta, acesta 
trebuie să aibă bune maniere, să îşi res-
pecte publicul şi să nu se considere su-
perior faţă de el, pentru că publicul este 
cel care te ridică sau te coboară. În con-
cluzie, cea mai importantă calitate ar fi 
”să fie om” cum spunem noi ardelenii.

Rep: Dacă ar fi să schimbi trei lucruri 
la tine care ar fi acelea?

R.P.: Omul este într-o permanentă 
schimbare, însă mi-ar plăcea să adopt 
un stil de viaţă mai sănătos, să fiu mai 
sportiv. Să am mai multă răbdare şi 
chiar dacă sunt o persoană optimistă, 
mi-ar plăcea să fiu şi mai optimist de-
cât acum.

Rep: Care sunt cele mai sexy vedete 
feminine din România la ora actuală?

R.P.: Pe primul loc în topul meu aş pu-
ne-o pe Corina Caragea, prezentatoa-
rea ştirilor sportive de la Pro Tv, dar 
îmi place cum arată şi Andreea Bănică, 
Andreea Tonciu, Andreea Bălan, Laura 
Cosoi sau de ce nu, Simona Traşcă? 

Rep: Ce calităţi admiri la o femeie?

R.P.: Îmi plac fetele serioase, nu mă 
omor după cele din showbiz şi consi-

der că o fată trebuie să fie ingenioasă, 
independentă, sociabilă şi frumoasă.

Rep: Care a fost cel mai mare com-
promis pe care l-ai acceptat?

R.P.:Unul dintre cele mai mari com-
promisuri a fost acela de a accepta să 
fac parte din noua formulă a trupei 
Haiducii şi să semnez din nou un con-
tract de management pe cinci ani cu 
impresarul Radu Baron, directorul Ca-
sei de Discuri RBA Records.

Rep: Care este reţeta optimismului 
tău?

R.P.: Încerc să fac acele lucruri care 
îmi crează o stare de bine, calm şi sa-
tisfacţie şi asta mă ajută zi de zi să îmi 
încarc bateriile şi să fac faţă situaţiilor 
stresante.

Rep: Ce ai alege între o sală cu 1.000 
de fani şi un concert privat plătit du-
blu?

R.P.: Pentru mine aplauzele şi aprecie-
rea publicului nu pot fi egalate de nici 
o sumă de bani, cu siguranţă aleg sala 
cu 1000 de fani.

Rep: Care este cea mai mare dorinţă 
a lui Răzvan Pop pentru anul 2016?

R.P.: Cea mai mare dorinţă este să reu-
şesc să îmi lansez albumul de folclor, să 
mă apuc de unul de etno şi să reuşesc 
să fac faţă noilor proiecte în care sunt 
implicat, şi anume Şcoala de Televiziu-
ne şi Trupa Haiducii.

Rep: Care a fost cea mai importantă 
apariţie a ta de până acum pe sticlă 
sau în presă care ţi-a crescut popula-
ritatea? 

R.P.: Una dintre cele mai interesante 
apariţii care pot să spun că mi-a crescut 
popularitatea a fost emisiunea ”Mama 
mea găteşte mai bine” difuzată pe Pri-
ma TV, însă orice apariţie contează şi 
ajută la dezvoltarea profesională. Şi 
apropo de apariţii, în curând o să fiu 
prezent şi la emisiunea ”Ce spun Ro-
mânii” de la ProTV prezentată de Ca-
bral.

Rep: Cărui produs i-ai împrumuta 
imaginea ta?

R.P.: Probabil că unui produs tradiţi-
onal, poate pentru imaginea măncării 
tradiţionale sau unui producător de pă-
lincă ardelenească. 

Rep: Te tentează un duet cu o solistă 
din muzica populară?

R.P.: Am făcut un duet cu Bianca Rus 
în trecut şi am fost mulţumit de rezul-
tate şi bineînţeles că sunt o persoană 
deschisă şi nu refuz şansa de a colabora 
cu cineva. Cel mai probabil următorul 
duet va fi cu Trupa Etnic.

Rep: Privind în urmă există o per-
soană în viaţa ta care te-a ajutat la un 
moment important din viaţă şi căre-
ia nu ai avut ocazia să îi mulţumeşti 
pentru tot ce a făcut pentru tine?

R.P.: Mama mea este persoana care 
m-a ajutat extraordinar de mult pe 
toate planurile şi deşi i-am mulţumit 
de câteva ori, consider că trebuie să-i 
mulţumesc de fiecare dată pentru tot ce 
a făcut şi face pentru mine.

Robert MATEI

În sfârşit a apărut cartea intitulată ,,In-
venţii, Inovaţii şi Produse Noi Realiza-
te în Industria Reghineană”, semnată 
de Vasile Lihăt. Cartea mult aşteptată 
de reghineni are 552 de pagini, a fost 
editată de tipografia Regsan şi a benefi-
ciat de consultanţa unor specialişti pre-
cum: Ştefan Varga (şef atelier proiecta-
re I.P.L.), GheorgheVarodi (ing. şef la 
IRUM Reghin), ing. Vasile Herţa (ex. 
director IRUM Reghin) şi ing. Nico-
lae Bâzgan (director general S.C. Hora 
S.A.). Lucrarea beneficiază de o prefaţă 
semnată de ing. Gheorge Varodi care 
este de părere că această carte va fi un 
aport şi un îndemn la realizarea secţi-
ei de Arheologie industrială în cadrul 
Muzeului Etnografic Reghin.   Lucra-
rea aduce în actualitate perioada anilor 
`50-`80, când s-a înregistrat apogeul 
dezvoltării industriei locale, de la pri-
mul elicopter proiectat în România, re-
alizat în Reghin, la agregatul cu propul-
sie aerodinamică de recoltat stuful pe 

apă şi încheind cu instrumentele lutie-
rilor reghineni Florea Precup şi Marius 
Gyorke, ambasadori ai României la 

cele mai prestigioase concursuri inter-
naţionale de la Cremona, Mittenwald şi 
Poznan. În cuprinsul lucrării sunt pre-

zentate 8 invenţii cu brevetele anexate, 
64 de inovaţii, 112 produse noi şi doi 
lutieri cu produse proprii.

A apărut o carte de colecţie  
Robert MATEI
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Se împlinesc 166 de ani de la naşterea 
celui mai vrednic om de cultură al 
neamului nostru, Mihai Eminescu. A 
studiat cum a putut şi ce a vrut, a fost 
hoinar şi visător, a scris poezie, proză, 
critică, politică şi articole de presă. În 
versul său de dragoste au vibrat cele 
mai sensibile corzi sufleteşti, iar în cele 
ale poeziei sale filozofice  au fost atinse 
culmile cugetării. A potrivit basmul şi 
visarea în cuvinte menite să răscoleas-
că cele mai adânci şi tainice unghere 
ale cunoaşterii, a glumit şi a criticat. A 
priceput şi a mărturisit ca nimeni altul 
realitatea timpului său, de la care a tre-
cut o bucată bună de vreme, dar multe 
din moravuri au rămas neschimbate. 
În acest sens, ca un omagiu vredniciei 

personalității sale, reproduc aici un ar-
ticol relevant, publicat în ziarul ”Tim-
pul” la 26 mai 1882.
”Nimic nu e mai periculos pentru 
conştiința unui popor decât priveliştea 
corupției şi a nulității recompensa-
te, decât ridicarea în sus a demeritu-
lui. Această privelişte îi ia poporului 
încrederea în valoarea muncii  şi în 
siguranța înaintării prin merit. Dându-
i-se zilnic exemplu că , fără a şti ceva 
şi fără a fi muncit, cineva poate ajun-
ge bogat şi om de vază, arătându-i-se 
zilnic împroprietăriri de oameni ce n-
aveau alt drept decât favorile oameni-
lor zilei, contagiul intelectual şi moral 
devine din endemic, epidemic, trece 
de la restrânsul grup al Campiniilor 
la grupuri din ce în ce mai numeroase 
de cetățeni, cărora le vine asemenea în 

minte  ceea ce nu le-ar fi venit nicio-
dată fără molipsirea prin exemplu celor 
împroprietăriți fără drept şi a celor ce, 
prin explicări sofistice a legii, au ştiut 
să-şi înjghebe moşii sub pretextul c-ar 
fi însurăței. (...)
Oare să fim un popor atât de bătrân 
încât să fi pierdut memoria trecutului? 
Să nu ştim că numai în păstrarea bu-
nurilor morale cu greu câştigate în tre-
cut, în păstrarea elementelor educative 
ale istoriei române e rădăcina spornică 
a viitorului? Să nu vedem limpede că 
instinctele demagogice nu sunt de-
cât rămăşiţele invidiei venetice, care 
duşmănea tot în această  ţară, şi familie, 
şi biserică, şi limbă, şi datină?  Oare noi 
nu ştim că vrajba socială şi politică n-a 
avut altă ţintă decât a altera caracterul 
şi inima dreaptă pe care părinții din 

părinți au lăsat-o moştenire poporului 
nostru, pentru a le asimila instinctele 
bastarde şi veninoase ale rămăşițelor 
de venetici?
Zilnicele atentate ale guvernanților 
asupra principiilor ce asigură dezvol-
tarea liniştită a unui popor să nu fie în 
stare a trezi rezistența tuturor elemen-
telor sănătoase din țară?”
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Ilie FRANDĂŞ

Contracte semnate pentru trei drumuri din judeţ 

Consilierii locali au votat  constituirea Municipiului Reghin 
ca parte civilă într-un dosar aflat pe rolul D.N.A.

Eminesciană TABLETĂ

SERVICII

Firmă serioasă, efectuăm transport 
persoane şi maşini pe platformă ruta 
România-Germania şi retur. Relaţii la 
telefon 0751-923-869;

Vând bancnote, cărţi, calendare, cărţi 

poştale, reţete medicale vechi, insigne 
şi lozuri de colecţie. Telefon 0749-804-
273;

MATRIMONIALE
Reghinean 34 de ani, necăsătorit, anga-
jat, loc de muncă stabil, posed locuin-
ţă, doresc o relaţie serioasă cu o tânără 
până în 35 de ani din Reghin sau îm-
prejurimi.  Telefon 0754-058-606;

CONDOLEANŢE

Cu adâncă durere în suflete anunţăm 
că iubita noastră bunică, mamă şi soa-
cră Curticăpian Ana a încetat din viaţă 
la vârsta de 80 de ani. Vei rămâne veş-
nic în inimile noastre şi te vom purta 
mereu în gând. Dumnezeu să îţi veghe-
ze somnul, să îţi dăruiască pace, linişte, 
şi odihnă veşnică. Înmormântarea a 
avut loc în 3 ianuarie în cimitirul din 
Fărăgău. Familia Bota Dumitru, Maria, 
Dumitru (jr.), Anca şi Cosmin Olariu. 

ANUNŢURI

Consiliul Judeţean Mureş a semnat 
contractele de întocmire a Studiului de 
Fezabilitate şi a documentațiilor nece-
sare pentru trei drumuri din județul 
Mureş. Este vorba despre asfaltarea 
unui tronson de 11,8 kilometri din 
drumul județean 133 Mureni-Archita-
limită județ Harghita şi despre lărgirea 
unor tronsoane de pe drumurile 151C 
Zau de Câmpie-Valea Largă-limită 

județ Cluj şi 154J Breaza-Voivodeni-
Glodeni. În următoarele două luni 
vor fi întocmite studiile de fezabilitate 
şi documentațiile de obținere a avi-
zelor şi acordurilor din certificatul de 
urbanism necesare lucrărilor de mai 
sus. După finalizarea contractelor, vor 
fi demarate licitațiile pentru execuția 
lucrărilor. “În anul 2016 continuăm să 
ne ocupăm de drumurile din județul 

Mureş. Am început cu studiile pentru 
asfaltarea drumului Mureni-Archi-
ta şi lărgirile de pe drumurile Zau de 
Câmpie-Valea Largă şi Breaza-Voivo-
deni-Glodeni. Vom continua cu tron-
soane ale drumurilor județene din alte 
zone. În cazul fiecărei investiții suntem 
extrem de atenți la calitatea lucrării 
executate şi la elementele de siguranță 
rutieră” a declarat preşedintele Con-

siliului Județean Mureş, Ciprian 
Dobre. Duratele pentru întocmirea 
documentațiilor sunt de 45 de zile pen-
tru drumul județean Mureni-Archita-
limită județ Harghita, 35 de zile pen-
tru lărgirea tronsoanelor din drumul 
județean Zau de Câmpie (DJ 151)-Va-
lea Largă-limită județ Cluj şi 30 de zile 
pentru drumul judeţean 154 J Breaza-
Voivodeni-Glodeni.(R.M.)

În data de 14 ianuarie a avut loc cea 
de-a doua întâlnire a membrilor Con-
siliului Local Reghin din noul an. Pe 
ordinea de zi a şedinţei extraordinare 
au fost trei puncte, care după mai mul-
te dezbateri au trecut de votul celor 
14 consilieri prezenţi. Preşedintele de 
şedinţă a fost consilierul Mihai Pădu-
rean, secondat de secretarul Primăriei 
Reghin, Mirela Rădoi. Primul punct 
de pe ordinea de zi a vizat stabilirea 

normativelor de cheltuieli lunare cu 
carburanţii auto, cu care autoturismele 
aflate în dotarea unităţii administrativ-
teritoriale a municipiului vor circula. 
Al doilea proiect de hotărâre votat de 
consilieri a fost privind aprobarea în-
cheierii Convenţiei provizorii, pentru 
8 asociaţii şi fundaţii române cu perso-
nalitate juridică, care înfiinţează şi ad-
ministrează unităţi de asistenţă socială 
pe raza municipiului Reghin. Printre 
fundaţiile locale care au fost incluse 
pentru subvenţii s-au numărat  Aso-

ciaţia Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia 
-Filiala Reghin (Casa de tip familial 
Casa Maria I), Asociaţia Filantropia 
Ortodoxă Alba-Iulia – Filiala Reghin 
(Centrul de Zi Casa Maria II), Asocia-
ţia Filantropia Ortodoxă Alba-Iulia-Fi-
liala Reghin (Centrul de Criză ,,Sfântul 
Andrei), Caritas Asistenţă Socială – 
Centrul de Zi de Dezvoltare şi Educaţie 
Timpurie”, „Asociaţia Caritas -Îngrijire 
la Domiciliu” şi „Asociaţia Găzduirea 
Iernuţeanca, Adăpostul pentru Oame-

nii Străzii”. Cel de-al treilea proiect de 
hotărâre votat cu 9 voturi, 4 abţineri şi 
un vot împotrivă a fost cel legat de con-
stituirea Municipiului Reghin ca parte 
civilă în dosarul aflat pe rolul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie – Serviciul Te-
ritorial Târgu-Mureş.

Mihai Săplăcan    
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Expoziţie cu soldaţii fan-
tomă din Insula Măgarilor

Muzeul Județean Mureş vernisează 
în data de 25 ianuarie 2016 expoziţia 
Soldaţii-fantomă din Insula Măgari-
lor, realizată în colaborare cu asociaţia 
”Minorităţile Maghiare din Afara Gra-
niţelor.” Expoziţia aduce un omagiu 
celor aproximativ 80 de mii de prizoni-
eri de război ai armatei austro-ungare 
de pe frontul din Serbia. După marşul 

morţii din Balcani, aceştia au ajuns pe 
insula Asinara (Insula Măgarilor), dar 
din cauza aprovizionării nepotrivite, 
doar 6000 de prizonieri au supravie-
ţuit. Realizatorii expoziţiei au parcurs 
drumul prizonierilor de odinioară. 
Materialul expoziţiei se compune din 
fotografii făcute cu această ocazie, fi-
ind completat cu imagini din epocă, 
respectiv obiecte personale ale prizo-
nierilor şi obiecte de artă realizate de 
aceştia. Vernisajul va avea loc în data 
de 25 ianuarie 2016, orele 17 în sala de 
expoziţii din cetate a Muzeului Jude-
ţean Mureş. (H.K.)

10REMEMBER 

Reghinul a mai pierdut o floare 

Zaharie Man, fostul director al Casei 
de Cultură a Tineretului din Reghin şi 
fiicele sale Adriana şi Rodica, au orga-
nizat în 16 ianuarie parastasul  pentru 
Floarea Man, soţia, mama şi cea mai 
autentică creatoare de modele popu-
lare a Reghinului, care a trecut la cele 
veşnice în 6 decembrie 2015, după o 
lungă suferinţă. Avea 70 de ani, 48 de 
ani de căsătorie, a fost mamă şi bunică, 
a fost un suflet ales, o minte luminată 

şi o prietenă devotată a celor care au 
contribuit prin activitatea lor la pro-
păşirea tradiţiilor populare şi spiritua-
le ale ţării. A fost condusă pe ultimul 
drum de sute de reghineni care au dorit 
să îi aducă un ultim omagiu. Ceremo-
nia a fost realizată de patru preoţi, iar 
trupul neînsufleţit al reghinencei a fost 
înmormântat în cimitirul Petru Maior. 
Parastasul la 40 de zile, a ,,adormitei” 
Floarea Man, s-a ţinut la Biserica Orto-
doxă ,,Sfântul Ierarh Nicolae,, din Car-
tierul Făgăraş şi a fost oficiat de preoţii 
Cătălin Vasile Chiorean şi Albin Tode-
ric Dorin.

În 1985 a cucerit medalia 
de aur şi premiul I naţio-
nal pentru creaţii popula-
re 

Floarea Man s-a născut în 5 iunie 1945, 
în comuna Lunca, fiind cel de-al IV-lea 
copil al familiei Holircă Teodor şi Emi-
lia. A urmat cursurile şcolii primare în 
comuna natală, completându-şi studii-
le la Reghin, la Şcoala de Cultură Ge-
nerală (actualmente Gimnaziul de Stat 
„Augustin Maior”). Acolo l-a cunoscut 
pe Zaharie Man (viitorul Director al 
Casei de Cultură a Tineretului) cu care 
s-a căsătorit în 1967. Marea lor bucu-
rie şi împlinire a venit în 1970 când 
s-a născut fiica lor Adriana, în prezent 
manager zonal la o companie turistică. 
În anul 1983, o aduce în familie şi pe 
fiica lui Man Zaharie, Rodica, de la Si-
biu, pe care a considerat-o întotdeauna 
sora Adrianei şi fiica lor, fiind mândră 

de talentul cu care era înzestrată şi do-
rindu-şi să facă o carieră în muzică, a 
însoţit-o la o mulţime de concursuri şi 
festivaluri în ţară. Floarea Man a fost 
harnică şi înzestrată cu mult talent în 
arta populară şi artizanat, din mâinile 
ei ieşind obiecte casnice de mare fineţe 
şi valoare. Încă de la o vârstă fragedă a 
început să coase şi să ţeasă obiecte de 
îmbrăcăminte începând de la rochii şi 
cătrinţe, la covoare, ţoale şi veste, până 
la trăistuţe şi numeroase alte obiecte de 
artă casnică contemporană şi artizanat, 
broderii, chelinuri şi dantele. A partici-
pat la numeroase expoziţii colective de 
artă populară pe plan local, judeţean şi 
naţional. Au urmat apoi expoziţii per-
sonale cu obiectele confecţionate de 
reghineancă, unele dintre acestea fiind 
selecţionate pentru expoziţii şi concur-
suri în care a fost deseori premiată. În 
1969 a participat la Expoziţia a V-a bi-
enală de artă populară obţinând locul I 
la ţesături şi cusături de casă.  Cel mai 
important premiu al vieţii sale l-a obţi-
nut în 1985, la faza naţională cu Titlul 
de Laureat - medalia de aur şi premiul 
I  pentru creaţiile „covorul cu spic de 
grâu” şi „brâul bărbătesc cu flori”. În 
ultimele luni ale anului 2014, a creat 
o vestă, o rochie, traistă şi un brâu din 
trandafiri, obiecte care au ajuns să o re-
prezinte şi în Franţa. Activitatea reghi-
nencei în acest domeniu a fost între-
ruptă drastic în toamna anului trecut, 
când starea de sănătate a creatoarei de 
modele populare s-a înrăutăţit. 

A cununat 14 cupluri şi a 
botezat mulţi fini

În paralel cu activitatea de creatoare 
de modele populare, Floarea Man a 
lucrat un an la bucătăria IAS, iar după 
ce s-a calificat în meseria de confecţi-
oner încălţăminte sportivă a activat în 
cadrul fabricii I.P.M. Sport Reghin, de 
unde s-a transferat după patru ani de 
activitate la Casa de Cultură „Dr. Eu-
gen Nicoară” în calitate de casier. În 
aceeaşi funcţie a muncit mai târziu la 
Casa de Cultură „George Enescu”. La 
această instituţie a fost suflet lângă su-
flet cu soţul ei Zaharie, implicându-se 
la reuşita tuturor activităţilor organi-
zate, în special la reuşita Festivalului 
Naţional „Flori de pe Mureş”, ea fiind 
o împătimită iubitoare de folclor şi de 
tradiţii populare. Fiind o fire comuni-
cativă, prietenoasă şi săritoare în a sus-
ţine cauze nobile şi a colabora cu toată 
lumea, Floarea a cununat 14 cupluri şi 
a botezat mulţi fini, dar s-a şi înconju-
rat de foarte mulţi prieteni, care i-au 
rămas fideli până în ultimul moment.
Dumnezeu să o ierte şi cu drepţii să o 
odihnească! 

Robert MATEI

ŞTIRI
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Cine au fost Săgetarii-Cruciaţi ai 
Reghinului?

ŞTIRI
Veste proastă pentru oa-
menii străzii din Reghin   
Centrul de noapte din Reghin situat 
pe str. Iernuteni nr. 143, administrat 
de Ţeugea Ioan, în urma unor decizii 
luate de Guvern, poate găzdui oamenii 
străzii doar în perioada 31 octombrie-1 
martie. Astfel, persoanele nevoiaşe nu 
vor mai avea adăpost asigurat pe tot 
parcursul anului. Momentan locaţia 
beneficiază de 12 locuri din care sunt 
ocupate şapte. Sunt puse la dispoziţie 
de către adăpost trei mese pe zi, hai-
ne şi produse de igienă personală. În 
schimbul acestor servicii oamenii stră-
zii prestează o serie de activităţi în ca-
drul unităţii. 
(R.M.)

Sens giratoriu temporar la 
Reghin

Intersecţia străzii Sării cu Bulevardul 
Unirii din Reghin ar putea avea în cu-
rând un sens giratoriu. Comisia de cir-
culaţie a municipiului analizează posi-
bilitatea de fluidizare a traficului auto 
în zonă prin introducerea unor reguli 
noi de circulaţie specifice sensului gi-
ratoriu. În 13 ianuarie la orele 10.00 
Comisia de Circulaţie a Municipiului 
Reghin, la recomandarea participan-
ţilor la trafic, a efectuat un test practic 
după ce s-a instalat un sens giratoriu 
temporar. Experimentul a fost unul 
reuşit, aşa că autorităţile vor să-l repe-
te şi la alte ore din zi, iar între timp au 
demarat procedura de sistematizare a 
intersecţiei. 
(M.S.) 

Accident rutier pe Valea 
Gurghiului
  
În data de 14 ianuarie, ora 16.15, In-
spectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
“Horea” al judeţului Mureş a fost anun-
ţat de producerea unui accident rutier. 
Pe D.J. 153C, în afara localităţii Solo-
văstru, o femeie de 41 de ani, în timp 
ce conducea autoturismul, pe fondul 
vitezei excesive, a pierdut controlul 
asupra direcţiei de mers, părăsind par-
tea carosabilă. La locul accidentului au 
fost mobilizaţi pompieri militari din 
cadrul Detaşamentului Reghin cu o 
autospecială de lucru cu apă şi spumă, 
o autospecială pentru descarcerare, o 
autospecială operativă şi o ambulanţă 
SMURD. În momentul sosirii Poliţiei 
Rutiere la locul accidentului s-a con-
statat că autoturismul a ieşit în decor 
fisurând şi o conductă de gaze. În urma 
accidentului, două persoane au fost ră-
nite uşor. 
(H.K.)

În numărul viitor, ,,Glasul Văilor” vă 
prezintă în exclusivitate un documen-
tar intitulat „Cine au fost Săgetarii - 
Cruciaţi ai Reghinului?”. 
Reportajul scris de Robert Matei pre-
zintă un istoric al Partidului Crucilor 
cu Săgeţi (Nyilaskeresztes Part), un 
partid politic maghiar, pronazist şi 
antisemit, care a avut şi la Reghin 280 
de membri. După mai bine de 70 de 
ani de la desfiinţarea celei mai fanati-
ce organizaţii locale, vă prezentăm în 
premieră o listă cu cu cei mai înfocaţi 
membri ai partidului din Reghin, care 
au scris o pagină cu cerneală neagră în 
istoria ,,oraşului de pe deal”. Membrii 
Partidului „Nyilas Keresztesek” erau 

consideraţi un pericol pentru stabi-
liment de către autorităţile locale, în 
perioada administraţiei Sovietice din 
Reghin şi după venirea comuniştilor 
la putere. O parte din cei mai fanatici 
membri şi-au schimbat numele pentru 
a li se pierde urma, alţii au fost arestaţi 
şi o parte au fugit refugiindu-se odată 
cu trupele hitleriste din Reghin. Au 
preferat ,,calea rătăcirii” şi şi-au rene-
gat locurile natale, acceptând situaţia 
umilitoare de emigranţi.  Partidul a 
fost fondat in 1935 de Ferenc Szálasi 
şi şi-a desfăşurat activitatea timp de 2 
ani în ilegalitate, fiind scos în afara legii 
din cauza violentei şi a radicalismului. 
Constituit după modelul fascist al Par-
tidului Naţional-Socialist din Germa-
nia, Partidul Crucilor cu Săgeţi, a fost 

un partid extremist de dreapta, a pre-
luat numeroase elemente din ideologia 
acestuia. Szálasi a avut o orientare po-
litică fascistă şi a fost declarat criminal 
de război. Fondatorul partidului a fost 
judecat de un tribunal ungar sub învi-
nuirea de genocid şi a fost condamnat 
la moarte prin spânzurare. În numărul 
viitor al ziarului veţi afla: când a ajuns 
Ferenc Szálasi la Reghin, dar şi cine au 
fost persoanele de naţionalitate româ-
nă din oraş maltratate de către conci-
tadinii lor, care peste noapte s-au tran-
format în brute pentru că au devenit 
membrii Partidului cu Săgeţi?

Mihai Săplăcan    

Compania AQUASERV S.A  a implementat o linie telefo-
nică Call Center pentru sesizările clienţilor

Conform unui comunicat de presă 
emis de Compania AQUASERV S.A 
începând din 14 ianuarie 2016, a im-
plementat un sistem tip Call Center 
pentru gestionarea apelurilor sosite 
de la clienţii săi, fiind printre primele 
5 companii de apă-canalizare la nivel 
naţional, care oferă acest serviciu. Ser-
viciul Call Center, disponibil în limbi-
le română şi maghiară, reduce timpul 
de aşteptare, asigură preluarea tuturor 
apelurilor şi permite rezolvarea majo-
rităţii problemelor legate de furnizarea 
serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu un simplu apel telefonic. 
Prin apelarea noului serviciu, clienţii 
pot accesa informaţii sau servicii refe-
ritoare la lucrările programate şi avari-
ile din reţeaua publică de alimentare cu 
apă şi canalizare, tarifare, documente 
necesare pentru contracte, facturare, 

reclamaţii, sesizări, solicitări, transmi-
tere index contor cu apă potabilă. Nu-
merele de telefon la care poate fi ape-
lat serviciul Call Center AQUASERV 
sunt următoarele: Tîrgu-Mureş (0265-
208-888), Reghin (0265-512-800), Si-
ghişoara (0265-772-350), Târnăveni 
(0265-441-035), Luduş (0265-411-
425), Iernut (0265-471-394) şi Cris-
turu Secuiesc(0266-242-703). Orarul 
de funcţionare este 08:00-16:00, după 
care apelurile sunt preluate de către 
un dispecer. Sistemul tip Call Center 
reprezintă un instrument modern şi 
performant de gestiune a relaţiilor cu 
clienţii şi a resurselor interne, care va 
contribui la îmbunătăţirea relaţiei pe 
care Compania AQUASERV S.A. o are 
cu clienţii săi. Acest centru de apelare 
permite controlul eficient al modului 
în care circulă informaţia între diver-
sele servicii ale companiei, fapt care 
va facilita transmiterea informaţiilor 

într-un timp mai scurt şi ameliorarea 
reactivităţii tehnicienilor AQUASERV 
la solicitările clienţilor - intervenţii la 
avarii, probleme de alimentare cu apă/
canalizare etc.  Această soluţie se ală-
tură altor eforturi pe care compania le 
face pentru a îmbunătăţi comunicarea 
cu clienţii. Vă reamintim că AQUA-
SERV a lansat şi o aplicaţie mobilă, 
unică în România, cu ajutorul căreia 
consumatorii află în timp util, infor-
maţii cu privire la sistarea furnizării 
apei potabile din cauza unor avarii pe 
reţea, lucrări de întreţinere sau restan-
ţe în plata facturilor. Tot în acest scop 
Compania AQUASERV S.A. va imple-
menta în viitorul apropiat şi o moda-
litate de transmitere a unor informaţii 
utile către clienţi, în timp real, prin in-
termediul sistemului de tip SMS.

Hegyi Carol 

Reghinean reţinut pentru şantaj şi 
cămătărie

Poliţişti din Mureş au ridicat de la un bărbat din munici-
piul Reghin, bănuit de şantaj şi cămătărie, aproape 60.000 
de lei, 7.350 de euro, 8.000 de franci şi 550 de USD, precum 
şi înscrisuri privind evidenţa împrumuturilor. Cel în cauză 
a fost reţinut. În 18 ianuarie, poliţişti Serviciului de Inves-
tigaţii Criminale şi cei de la acţiuni speciale din cadrul I. 
P. J. Mureş au efectuat patru percheziţii domiciliare, în mu-
nicipiul Reghin, pentru probarea activităţii infracţionale a 
unui bărbat în vârstă de 42 de ani, bănuit de cămătărie şi 
şantaj. „În urma percheziţiilor, poliţiştii au ridicat 59.340 de 
lei, 7.350 de euro, 8.000 de franci şi 550 de USD, precum 
şi înscrisuri privind evidenţa împrumuturilor, contracte de 
împrumut şi alte bunuri care ar fi fost folosite în activitatea 
infracţională. De asemenea, au fost identificate şi audiate 18 

persoane care ar fi împrumutat bani de la cel în cauză, că-
rora le-ar fi fost percepute diferite dobânzi pentru sumele 
solicitate. Din cercetări a reieşit că unele dintre victime ar 
fi garantat împrumutul cu bunuri mobile sau imobile. Cel 
în cauză a fost reţinut pentru 24 de ore şi a fost  prezentat 
instanţei de judecată, în cursul zilei de 19 ianuarie cu propu-
nere de arestare preventivă. La acţiune a participat şi Poliţia 
municipiului Reghin. Acţiunea a beneficiat de suportul de 
specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul In-
spectoratului General al Poliţiei Române”, a precizat inspec-
tor Andreea Pop, purtător de cuvânt al Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Mureş. 

(H.K.)
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Cerghizan Ioan fotograful care a imortalizat istoria locală de 
la Smena la Canon 
În urmă cu 56 de ani, tânărul Cerghi-
zan Ioan începea iniţierea în arta fo-
tografică.  A început cu „Smena”, apoi 
a trecut la „Zenit 4”, şi pe parcurs s-a 
specializat cu toată gama de apara-
te foto de la „Exa” şi „Exakta Varex”, 
la „Pentax X”, „Praktica” sau „Yashica 
6-6”. Astăzi pozează cu un „Canon 5S”, 
un aparat special creat pentru foto-re-
portaje. Timp de 40 de ani a imortalizat 
din plăcere sute de mii de instantanee, 
la cele mai importante evenimente din 
Reghin şi din ţară, până la pensionarea 
sa. „Erau zile în care realizam 5-10 fil-
me pe zi” îşi aminteşte fotograful care a 
realizat o sumedenie de expoziţii foto 
şi a fost timp de 15 ani organizatorul 
şi directorul „Taberei de Artă Foto-
grafică şi Cinematografică a Elevilor 
”, concurs naţional ce se desfăşura la 
Tîrgu-Mureş, unde a avut ocazia să 
se întâlnească şi să facă schimburi de 
experienţă cu cei mai importanţi pro-
fesori şi elevi de fotocinecluburi din 
ţară. În decursul anilor a colaborat  ca 
fotoreporter cu mai multe publicaţii lo-
cale şi din ţară precum „Grănicerul” şi 
a continuat cu „Steaua Roşie”, „Tribuna 
Învăţământului”, „Vatra” sau „Gazeta 
Reghinului”. 
  
În 1982 a contribuit la 
întocmirea Catalogului 
Naţional al Monumente-
lor Eroilor căzuţi în Cele 
Două Războaie Mondiale

Cerghizan Ioan s-a născut la 1 iunie 
1942 în comuna Teaca, judeţul Bistri-
ţa-Năsăud. A urmat clasele I-IV în sa-
tul natal, iar clasele V-XI, la Liceul Nr.2 
din Reghin, promoţia 1960. La scurt 
timp a fost înrolat în armată, timp în 
care a urmat un curs de reporter mili-
tar la Bucureşti. După absolvire a fost 
repartizat la Constanţa, unde a lucrat 
ca fotoreporter la revista “Grănice-
rul”. În 1962, după lăsarea la vatră, a 
fost admis la Institutul Pedagogic de 

trei ani din Iasi, Facultatea de Mate-
matică-Fizică, pe care a absolvit-o în 
1965. A intrat ca profesor la catedră în 
acelaşi an la Şcoala Generală din Bei-
ca de Jos, unde după un an a ajuns şi 
directorul instituţiei de învăţământ, 
funcţie pe care a deţinut-o până în 
1975. S-a căsătorit în 1965 cu George-
ta din Vrancea - Panciu profesoară de 
istorie-geografie pe care  a cunoscut-o 
în perioada studenţiei la Iaşi. În 1968 
Ioan a obţinut  definitivatul în învăţă-

mânt. În 1975 s-a transferat la Reghin 
la „Casa Pionierilor” transformat  după 
1989 în „Clubul Copiilor”, pe catedra 
foto-cineclub, unde a activat până la 
pensionarea sa în 1999. În 1977 a ob-
ţinut gradul didactic II, iar şapte ani 
mai târziu obţinea gradul didactic I cu 
lucrarea metodico-ştiinţifică „Aplicaţii 
ale geometriei în optică”.  Ca şi profesor 
de foto- cineclub a pregătit mai multe 
generaţii de elevi, unii dintre ei afir-
mându-se ca fotografi profesionişti azi 
în arta fotografică.... Ca şi realizări per-
sonale. se poate mândri că a ilustrat cu 
fotografii 5 cărţi şi mai multe albume, 
dintre care amintim „Catalogul Naţio-
nal al Monumentelor Eroilor căzuţi în 
Cele Două Războaie Mondiale”, lucrare 
tipărită în 1982, „Protopopiatul Or-
todox Român Reghin-Monografie” şi 
„Chiherul ieri, Chiherul azi”, lucrări la 
care reghineanul a fost coautor. După 
pensionare a predat cursul de „Opera-
tor de imagine”(Foto-film), la Casa de 
Cultură „Eugen Nicoară”. Cerghizan 
Ioan a sărbătorit împlinirea a 50 de ani 
de căsnicie alături de soţia sa George-
ta, la 1 octombrie la sala de festivităţi 
a Firmelor Gliga. Din căsnicia lor trai-
nică, s-au născut doi copii, Laurenţiu, 
inginer electronist şi Cristina, medic 
stomatolog care la rândul lor l-au făcut 
bunic pe fotograf, dăruindu-i doi ne-
poţi Tudor (student anul II la Drept) şi 
Cristian, în clasa I.

Robert MATEI


