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singurul ziar bilunar din Reghin distribuit în 8000 de exemplare

Timpul, un cuvânt atât de prezent în 
vocabularul nostru. Auzim mereu 
expresii precum ”Nu am timp”,”Mi-a 
trecut timpul”, “Să ajungi la timp”, “A 
trecut timpul”, “Nu-mi ajunge timpul”. 
E clar! Timpul este o problemă pentru 
noi oamenii, deşi nu cred că există lo-
cuinţe sau oraşe în care ceasornicul să 
nu fie prezent şi cu toate acestea, nu 
reuşim să-l controlăm, dar avem şansa 
să-l transformăm în prieten.
De ce să vorbim despre timp, când 
putem să-l ignorăm, să-l exludem din 
viaţa şi activităţile noastre, să ne pre-
facem că este o cantitate neglijabilă 
care nu  ne afectează? Am fi atunci 
mai liniştiţi, mai fericiţi? Nu, deoarece 
conştiinţa umană are nevoie de un ţap 
ispăşitor pentru dezordinea din viaţă, 

pentru neîmpliniri şi eşecuri...şi de ce 
să nu fie acesta timpul? Care, dealtfel, 
prin tăcerea sa ne pedepseşte, ne lasă 
să credem că este inepuizabil şi infinit, 
un lucru foarte corect….el este inepui-
zabil, dar noi…nu! Timpul trece şi lasă 
urme mai mult sau mai puţin vizibile. 
Nimeni nu l-a văzut, dar toţi ştim că 
e insuficient pentru realizarea marilor 
noastre idealuri, pentru a ajunge aco-
lo unde ne dorim. Deci e clar, timpul 
e duşmanul nostru cel mai mare. Aşa 
ne place şi ne dorim să credem, însă, 
duşmanul nostru principal suntem noi 
înşine, ne dorim lucruri pentru care 
nu muncim suficient, ne dorim cu-
noştinţe vaste, dar nu învăţăm la timp. 
Ne dorim poziţii sociale, însă coloana 
noastră nu-i tocmai verticală, ne do-

rim totul, dar nu oferim nimic. Eu îmi 
închipui timpul ca pe un fluviu cu ape 
repezi în care noi suntem pescarii de 
vise, iluzii şi caractere, un fluviu a că-
rui izvor nu-l cunoaştem şi nici locul 
în care acesta se varsă. Îi cunoaştem 
doar cursul şi asta ar trebui să ne fie su-
ficient pentru a conştientiza adevărata 
valoare a existenţei umane. De ce avem 
pretenţia să controlăm şi să cunoaştem 
totul despre timp şi modul în care aces-
ta funcţionează, când votăm în fruntea 
societăţii în care trăim persoane despre 
care nu ştim nimic, ci doar ce-şi doresc 
aceştia? De ce gustăm preparate care 
nu arată foarte frumos? De ce cumpă-
răm produse de care nu avem nevoie, 
de ce, de ce? Din superficialitate, din 
lipsă de informare şi interes, din nea-

tenţie, dar şi pentru aceştia tot “timpul” 
se face vinovat.  O întrebare care încă 
o consider nelămurită se referă la ce se 
întâmplă cu lucrurile veşnice, care nu 
cunosc moartea, cu cerul, cu pământul, 
cu luna şi soarele, cu munţii şi mările, 
pentru care timpul nu este împărţit în 
ore, zile, ani sau secole, pentru care 
timpul poate nici nu există. Şi atunci, 
dacă doar fiinţelor umane le-a fost dat 
să cunoască şi să conştientizeze timpul, 
nu suntem noi superiori, nu avem noi 
calităţi raţionale deosebite, nu ar fi nor-
mal să ne facem timpul prieten, să-l fo-
losim raţional, să nu-l irosim pe nimi-
curi şi să ne fie suficient pentru fiecare 
celulă a fiinţei noastre?
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Dan Vasile Dumitru 
primar, Marius Gliga 
viceprimar
Luni, 27 iunie 2016, a avut loc cere-
monia de învestire a Consiliului Local 
Ibăneşti şi depunerea jurământului de 
către Dan Vasile Dumitru, primarul 
comunei Ibăneşti, pe care cetățenii 
l-au ales pentru a cârmui comuna 
pentru încă patru ani. Noua echipă de 
consilieri locali a votat în unanimitate 
pentru numirea lui Marius Gliga pen-
tru funcția de viceprimar al comunei 
Ibăneşti. După depunerea jurământu-
lui, primarul Dan Vasile Dumitru le-a 
mulțumit cetățenilor care i-au acordat 
votul de încredere într-un procent de 
aproximativ 65% pentru a-i reprezenta 
în continuare. „Suntem pe drumul cel 
bun şi vom continua proiectele de dez-
voltare a comunei Ibăneşti, cu aceeaşi 
seriozitate şi maturitate” a declarat  
Dan Vasile Dumitru, asigurându-i pe 
locuitorii din Ibăneşti că va urma trei 
direcții principale în acest nou man-
dat: transparență, implicarea tineri-
lor precum şi consultarea cetățenilor 
în proiectele majore ale comunității.
(A.C.)

Comuna Chiheru de Jos a întâmpinat 
dificultăți la şedința de învestire a nou-
lui primar, Eremia Pop şi a noului Con-

siliu Local Chiheru de Jos. La prima 
strigare a catalogului, au fost prezenți 
doar 7 consilieri, în frunte cu noul pri-
mar, fapt ce a dus la amânarea învestirii 
noilor membrii ai conducerii comunei. 
Consilierii aleşi din partea PSD nu 
s-au prezentat la şedința convocată de 
Instituția Prefectului județului Mureş, 
pentru data de 29 iunie. „În loc de 
11 consilieri, azi avem 7. Ne trebuiau 
8. Reprezentanții PSD nu au venit la 
şedința de constituirea a consiliului. 
Trebuie să respectăm termenul legal, 
dar consiliul se va constitui oricum. 
Lumea merge înainte. În momente de-
licate, când lumea se încinge în urma 
campaniei, apar tensiuni. Civilizat este 
să înțelegi să pierzi şi să te porți corect, 
fără superioritate, atunci când câştigi. 
În această comună s-a pierdut şi cu un 
vot, dar şi cu voturi puse sub semnul 

întrebării. S-a şi câştigat cu 9 voturi 
peste sau ca în cazul de față, cu 20 de 
voturi. Doamne fereşte să murim pe 
fotoliul de primar. Pentru campanie, vă 
rog să aveți suficientă înțelepciune şi să 
nu vă uitați urât unul la altul. Purtați-vă 
civilizat, aşa cum ne-au învățat bătrâ-
nii. Aceste campanii vin şi trec, proble-
mele noastre rămân. Pentru mine, vă 
rog să nu vă uitați urât unul la altul sau 
să gândiți rău de aproape, că nu merit. 
Este un concurs, suntem parteneri po-
litici de concurs, nu suntem duşmani. 
Acum patru ani când am pierdut, ne-
am prezentat în sala Căminului Cultu-
ral din Chiheru şi am participat la toa-
tă şedința. Am înțeles să ne purtăm ca 
nişte oameni” au fost cuvintele noului 
edil al comunei Chiheru de Jos, în fața 
persoanelor prezente în cămin. 
Conform legii, şedința a fost amânată 

după trei zile, iar ziua de sâmbătă, 2 
iulie, i-a adus la aceeaşi masă de aceas-
tă dată pe toți consilierii. Şedința şi-a 
atins scopul, în urma acesteia fiind 
învestiți în funcție toți cei 11 aleşi lo-
cali pentru funcțiile de consilieri locali. 
Eremia Pop a depus jurământul de a fi 
edil pentru toți cetățenii comunei, tot-
odată fiind ales şi viceprimarul comu-
nei, Ioan Neag, care se află acum la cel 
de-al doilea mandat în această funcție, 
domnia sa îndeplinind atribuțiile de 
viceprimar şi în trecut.   

POLITICĂ 2

În conformitate cu ordinul prefectului 
judeţul Mureş, numărul 91 din 30 mar-
tie 2016, noul Consiliu Local al comu-
nei Batoş are un număr de 13 consilieri. 
Potrivit  articolului 30, aliniatul 2, din 
Legea Administraţiei Publice Locale 
numărul 215, din 2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, Ligia Gabri-
ela Marian, consilier pentru afaceri eu-
ropene a Instituţiei Prefectului Mureş, 
a declarat şedinţa legal constituită. În 
cadrul şedinţei de învestire a noului 
Consiliu Local şi a primarului comunei 
Batoş, au fost prezenţi toţi consilierii 
care au depus jurământul pentru noul 
mandat. 

La Batoș, oamenii au pre-
ferat faptele, nu vorbele

Unul dintre cele mai importante mo-
mente ale evenimentului a fost depu-
nerea jurământului primarului Dumi-
tru Cotoi, reales în 5 iunie de cetățenii 

comunei Batoş, care îşi doreşte noi 
proiecte pentru comună. „Pe lângă săr-
bătoarea religioasă Sfântului Petru şi 
Pavel este un moment important din 
viaţa comunităţii noastre. În ultimii 
ani, împreună am parcurs diferite eta-
pe din viaţa noastră, am văzut cum este 
mai rău, cum este mai bine, am învăţat 
multe lucruri şi acum am ajuns într-o 
nouă etapă. În urma rezultatelor de la 
alegeri, se pare că oamenii au preferat 
faptele, nu vorbele, au preferat realiză-
rile pe care nu le-au uitat şi care se văd 
în comuna Batoş. Procentul obţinut 
cred că reprezintă unitatea  de măsu-
ră a mulţumirii cetăţenilor, iar încre-
derea de care mă bucur mă onorează, 
mă obligă şi totodată mă motivează să 
merg mai departe. Vreau să mulţumesc 
tuturor celor care au avut încredere în 
mine şi în echipa noastră, dar le mul-
ţumesc şi celor care nu ne-au votat” a 
declarat primarul comunei Batoş, Dinu 
Dumitru Cotoi. Admiratori, prieteni, 
oficialităţi ale judeţului Mureş, dar şi 
familia, de sprijinul căreia s-a bucurat 
de fiecare dată, au fost prezenţi la aces-

tă şedinţă festivă. 

Ioan Gliga, viceprimar

La şedinţa festivă de învestire a Consi-
liului Local, un alt punct important de 
pe ordinea de zi s-a referit la alegerea 
viceprimarului. Consilierii locali ai co-
munei Batoş l-au propus pe Ioan Gliga, 
drept viceprimar al comunei, pe care 
l-au votat cu 11 voturi pentru şi două 
abțineri. Ioan Gliga a obținut astfel un 
nou mandat de viceprimar al comunei 
Batoş, fapt ce îi oferă continuitate în re-
alizarea obiectivelor propuse în colabo-
rare cu Consiliul Local Batoş şi prima-
rul Dumitru Cotoi, colaborare benefică 
pentru cetățenii comunei Batoş, prin 
realizările avute.

Învestirea noului Consiliu Local și a primarului 
comunei Batoș

Dora PATRON

La Gurghiu, noul Consiliu Local a fost învestit

Comuna Gurghiu a trecut cu bine pes-
te alegerile din 5 iunie, Laurențiu Boar, 
candidatul PNL pentru un nou man-
dat de primar, obținând o majoritate 
covârşitoare, 85% din electorat dorind 
continuitatea proiectelor şi a muncii 
depuse  de acesta în cei 12 ani de când 
deține funcția de edil al comunei Gur-
ghiu. Pentru Laurențiu Boar, următo-
rii 4 ani sunt plini de proiecte noi, cu 
finanțări europene, dar şi cu dorința 

de a munci cot la cot cu noul Consi-
liu Local Gurghiu. În urma alegerilor, 
noul consiliu local are componența de 
9 consilieri locali PNL, 2 consilieri PSD 
şi 3 consilieri locali UDMR. La şedința 
de învestire, s-a ales şi viceprimarul 
comunei, în persoana lui Kiss Tibor 
Ştefan, care dealtfel continua mandatul 
pe aceeaşi funcție ca şi mandatul pre-
cedent. Consiliul Local Gurghiu are o 
componență de 15 mandate, iar la ale-
gerile din 5 iunie, schimbarea s-a pro-
dus prin intrarea în consiliu a trei noi 

consilieri, câte unul de la fiecare partid. 
Al patrulea consilier nou, Hărşan Ioan 
Eugen, fără a fi membru de partid, nu a 
fost validat la şedința de învestire. 

Candidat independent ne-
validat

Învestirea în funcție a noului Consiliu 

Local a întâmpinat şi dificultăți. Moti-
vul care a stat la baza acestei situații îl 
reprezintă noua lege a alegerilor, con-
form căreia, fiecare partid, alianță sau 
candidat independent, indiferent de 
funcția la care candidează, trebuie să 
aibă cheltuielile supravegheate de un 
mandatar financiar. Consilierul inde-
pendent Hărşan Ioan Eugen, care nu a 
fost prezent la ceremonia de învestire 
a noului Consiliu Local Gurghiu, nu a 
putut fi validat pentru funcția de con-
silier local din cauza faptului că nu a 
îndeplinit condiția de a avea un astfel 
de mandatar financiar. „În primul rând 
trebuie respectat votul celor care l-au 
ales şi atunci părerea comisiei de vali-
dare, în urma discuțiilor avute, a fost ca 
validarea să fie amânată, să i se dea un 
termen în care dânsul să obțină de la 
Autoritatea Electorală o altfel de hotă-
râre. Cheltuielile au fost 0. Bunăvoința 
şi bunăintenția nu pot fi evitate. Dacă 
colegul nostru ar fi ştiut, sunt sigur că 
ar fi respectat-o”, a fost motivarea deci-
ziei luate de Comisia de validare a nou-
lui Consiliu Local Gurghiu. 

14 consilieri locali 
validați la Gurghiu
Hărşan Viorel Mihail PNL
Buțiu Lucian PNL
Ciurba Maria PNL
Dumbravă Nicolae Francisc PNL
Dumbravă Vasile PNL
Mariş Victor Constantin PNL
Pop Călin Vasile PNL
Şerdean Ioan PNL
Şiara Marius Eugen PNL
Pop Ioan PSD
Zoltan Nicolae PSD
Bodor Ibolya Olimpia UDMR
Illyes Zoltan UDMR
Kiss Tibor Ştefan UDMR 

Alexandra COTOI

Lecție de viață de la Eremia Pop pentru chihereni
Componența Consi-
liului Local Chiheru 
de Jos
Pop Aurora ALDE
Bogdan Magdalena PNL
Grama Victor PNL
Neag Ioan PNL
Pop Dumitru PNL
Pop Iosif PNL 
Cota Ioan PRU
Cocean Ioan PSD
Dan Alexandru PSD
Hurdugaci Emanoil PSD
Hărşan Aurel PSD

Alexandra COTOI
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În această vară, suntem aşteptați în 
vacanță la muzeu. În perioada iulie – 
august, de marți până vineri, între ore-
le 10.00 – 12.00 au loc activități pentru 
copii, dar şi expoziții la secțiile Muzeu-
lui Județean Mureş.
La secția de Etnografie şi Artă Popu-
lară vor fi organizate ateliere de lucru 
destinate în special copiilor aflați în 
vacanța de vară, dar la care pot lua par-
te şi adulții. La alegerea tematicii ateli-
erelor, sursă de inspirație este expoziția 
”Anna – Destin de femeie în secolul 
XX”, expoziție organizată de Muzeul 
”Haaz Rezso” din Odorheiul Secuiesc. 
Informații şi programări la telefon 
0365 440 427, coordonator activități 
Livia Marc şi Tatai Orsolya.
La Muzeul de Ştiințe ale Naturii este 
organizată ”Şcoala de vară la muzeu”, 
aflată la ediția a VII-a, unde se vor 
desfăşura diferite activități provenind 

din tematici precum lumea ciupercilor, 
lumea mamiferelor, Muzeul – în spa-
tele uşilor închise, lumea dinozaurilor, 
curtea muzeului – sub lupă. Informații 
şi programări dr. Mihaela Sămărghi-
tan, 0740 187 873. 
Şi Muzeul de Istorie şi Arheologie din 
Cetatea Tîrgu-Mureş pune la dispoziție 
activități pentru cei care preferă să pe-
treacă vacanța aici, dintre care amin-
tim: să construim cetate, Dinozauri 
– ouă, schelete, trilobiți comestibili, 
ce ne povestesc oasele, săpături pale-
oprăjituristice, cu microscopul prin-
tre oase, bastionul dogarilor, scrisul şi 
scrierile, de la fum la telefon etc. Pen-
tru informații şi programări aveți la 
dispoziție telefonul 0747 773 299, co-
ordonator activități Angela Sâplăcan.
Taxa de participare este de 5 lei pe ac-
tivitate. C.Ș.

Facebook-ul a fost împânzit cu sute 
de mesaje pro susținerea Colegiului 
Național „Unirea”, care trece printr-o 
perioadă extrem de dificilă. Pentru a 
înțelege situația cu care se confruntă, 
iată câteva frânturi dintr-un materi-
al postat pe rețeaua de socializare de 
Ştefan Ciobanu, mureşean care luptă 
pentru ca unitatea de învățămând să 
nu îşi piardă statutul, dar nici locația. 

Colegiul Național “Unirea”, etalon al 
excelenței în educația mureșeană, cumu-
lând de-a lungul anilor rezultate presti-
gioase și glorie, o unitate de învățământ 
de excepție, cu 1.200 de elevi, cu predare 
în limbile română și maghiară, se află 
acum în pragul unei grave crize, atrage 
atenția senatorul PDL, Marius Pașcan, 
fost prefect de Mureș. Exasperați, părinți 
și cadre didactice protestează în solidar, 
iar comunitatea școlii susține că nu mai 
dorește provizoratul și nesiguranța.
Imobilul, mai exact, cele trei clădiri în 
care funcționează Colegiul Național 
„Unirea”, situat în Tîrgu Mureș, str. 
Mihai Viteazul nr. 15, a fost retrocedat, 
Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba 
Iulia, în temeiul Deciziei Guvernului 
României din 2004. Imobilul a fost în-
chiriat, mai apoi, către Primăria mu-
nicipiului Tîrgu Mureș, respectiv în ca-
litate de locator către Colegiul Național 

„Unirea”.
Arhiepiscopia Romano-Catolică din 
Alba Iulia a încheiat un contract de 
comodat cu Fundația Statusul Roma-
no-Catolic din Transilvania, cu se-
diul în Cluj-Napoca, dând în folosință 
fundației imobilul utilizat în prezent de 
către Colegiul Național „Unirea”. 
Primăria Tîrgu Mureș nu a putut inves-
ti pentru modernizare într-un imobil 
care nu îi aparține, iar, din acest punct 
de vedere, actul educativ stă de peste un 
deceniu sub semnul improvizației și al 
provizoratului.
“Ma adresez, pe aceasta cale, tuturor ce-
lor responsabili de prezentul și viitorul 
Colegiului “Unirea”. Nu judecați poli-
tic, nici etnic, situația acestei unități de 
învățământ! Susțineți continuitatea și 
consolidați prestigiul acestui colegiu care 
face cinste municipiului Tîrgu-Mureș și 
județului Mureș. Cu atât mai mult, so-

licit Bisericii Romano-Catolice să pro-
moveze toleranța, smerenia, îngăduința 
și iubirea aproapelui, militând pentru 
susținerea educației și înțelegerea se-
menilor. Nu admiteți ca separatismul 
etnic și vrajba politică să constituie fal-
se repere ale Tîrgu-Mureșului! Pledați 
pentru valori călăuzitoare veritabile, 
pentru o viziune modernă, pentru ar-
monie, concordie, pentru multicultu-
ralitate și progres social! Vă implor! 
Nu distrugeți ceea ce cu multă trudă, 
abnegație și performanțe s-a clădit: Co-
legiul Național „Unirea”, se susține într-
un protest al reprezentanților Colegiului 
Național „Unirea”, întocmit și remis pre-
sei de senatorul Marius Pașcan. 

Memoriul pe care reprezentanții 
instituției şcolare l-au înaintat către 
instituțiile competente, îl găsiți pe site-
ul www.glasulvailor.ro
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A venit vacanţa!

Şcoli gimnaziale, grădiniţe, licee şi 
universităţi au pus punct unui an plin 
de muncă, activităţi şi implicare. Sfâr-
şitul de an şcolar a fost sărbătorit cu 
mare fast de către toate unităţile de 
învăţământ din municipiu. Acesta a 
fost momentul în care munca elevilor 
şi a profesorilor a fost contabilizată şi 
răsplătită prin premii şi coroniţe, me-
dii mari şi multe cunoştinţe dobândi-
te de-a lungul anului. Emoţiile au fost 
mai mari pentru absolvenţi, fie ei de 
grădiniţă, şcoală gimnazială, liceu sau 
universităţi. Cu toţii au încheiat o eta-
pă importantă din viaţa lor, păşind spre 
alte zări pline de necunoscut. După 
momente festive pregătite pentru pă-
rinţi, elevii au intrat într-o binemerita-
tă vacanţă care îi va umple de energie 
şi forţe proaspete pentru anul şcolar 

care urmează. Structura anului şcolar 
2016-2017 a fost publicată recent, în 
dezbatere publică, de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Şti-
inţifice. Potrivit documentului, elevii 
se vor reîntoarce la şcoală în data de 
12 septembrie 2016 şi vor încheia cur-
surile la data de 23 iunie 2017. Noua 
structură vine cu modificări şi în ceea 
ce priveşte programul național „Şcoala 
altfel”. Dacă în anul curent programul 
s-a desfăşurat în perioada 18-22 aprilie 
2016 din semestrul al doilea, anul vi-
itor autorităţile au propus organizarea 
în două perioade diferite, astfel că anul 
şcolar va începe chiar cu acesta. Prime-
le trei zile (perioada 12-14 septembrie 
2016, adică înainte de deschiderea ofi-
cială a noului an şcolar) vor fi destinate 
acomodării elevilor şi profesorilor cu 
programul şcolar şi cu procesul de pre-
dare-învăţare. Apoi, celelalte cinci zile 
alocate programului vor fi stabilite de 

fiecare şcoală în următoarele perioade:

Pentru învăţământul preşcolar şi pri-
mar: 
 - 21 noiembrie 2016 - 2 decembrie 
2016;
 - 27 februarie 2017 - 31 martie 2017;
 - 15 mai 2017 - 9 iunie 2017;
Pentru învăţământul gimnazial, liceal, 
profesional şi postliceal:
 - 17 octombrie 2016 - 2 decembrie 
2016;
 - 27 februarie 2017 - 31 martie 2017;
 - 15 mai 2017 - 9 iunie 2017.

Structura anului școlar 
2016-2017, propusă de mi-
nister:
Semestrul I (18 săptămâni):
- cursuri: 12 septembrie 2016 - 16 de-
cembrie 2016;

- vacanţa de iarnă: 17 decembrie 2016 - 
8 ianuarie 2017;
- cursuri: 9 ianuarie 2017 - 3 februarie 
2017;
- vacanţa intersemestrială: 4 februarie 
2017 - 12 februarie 2017;
15 septembrie 2016 va fi ziua dedica-
tă festivităţilor de deschidere a anului 
şcolar 2016-2017. În perioada 29 oc-
tombrie - 6 noiembrie 2016, clasele din 
învăţământul primar şi grupele din în-
văţământul preşcolar vor fi în vacanţă.
Semestrul II (17 săptămâni):
- cursuri: 13 februarie 2017 - 14 aprilie 
2017;
- vacanţa de primăvară: 19 aprilie 2017 
- 30 aprilie 2017;
- cursuri: 2 mai 2017 - 23 iunie 2017;
- vacanţa de vară: 24 iunie 2017 - 10 
septembrie 2017.
Pentru angajaţii sistemului educaţio-
nal, anul şcolar se va desfăşura între 1 
septembrie 2016 şi 31 august 2017.

Laura PAŞCAN

Vacanță în vacanță la Muzeul 
Județean Mureș 

Nesiguranță la Unirea?

Luna iulie vine cu mare distracţie şi 
bucurii pentru locuitorii municipiului 
Reghin, care în perioada 22-24 iulie 
vor avea prilejul să se distreze într-un 
mare fel la Zilele Municipiului Reghin. 
Muzica populară, muzica uşoară, tara-
bele cu meşteri populari dar şi jocurile 
pentru copii vor fi la dispoziţia celor 
dornici de a petrece vara într-un mod 
vesel. Şi în acest an, Muzeul Etnografic 
„Anton Badea” va pune la dispoziţia 
celor mici un atelier de confecţionat 
păpuşi tradiţionale, sub îndrumarea 
creatoarei  populare Maria Robescu, în 
zilele de sâmbătă şi duminică. În ceea 
ce priveşte spectacolul, de pe scena re-
ghineană nu vor lipsi nume mari ale 
muzicii uşoare româneşti şi maghiare. 
Evenimentul va debuta vineri 22 iulie, 
cu nume sonore ale muzicii populare şi 
uşoare din municipiul Reghin, deoare-
ce organizatorii, Primăria şi Consiliul 
Local Reghin doresc să promoveze 
talentele reghinene cu ocazia Zilelor 
Reghinului, la fel cum o fac la fiecare 
eveniment organizat de administrația 
locală.  Atmosfera zilei de sâmbătă va fi 

întreţinută de formaţii şi solişti cunos-
cuţi, precum Titan, Giulia, Fly Project, 
Bere Gratis, iar ultima zi a evenimen-
tului, duminica, va aduce pe scenă ar-
tişti precum Takats Tamas Blues Band, 
Elod, Ruby, Puya, Zdob şi Zdub,  seara 
încheindu-se cu un spectaculos foc de 
artificii. 
Luna iulie este luna evenimentelor, 
dacă stăm să ne gândim că petrecerile 
se țin lanț. În ultimul week-end al lu-
nii iulie, mai exact în perioada 30-31 
iulie, platoul „La Alei” din Răstolița va 
găzdui cea de-a XII-a ediție Festivalu-
lui Văii Mureşului, un festival dedicat 
tradițiilor de pe Valea Mureşului Su-
perior, unde organizatorii promit două 
zile pline de obiceiuri tradiționale şi 
muzică populară de calitate. Aşadar, e 
mmentul să scoatem din lada de zes-
tre straiul popular şi să ne întoarcem 
atenția înspre rădăcinile autentice, pre-
zentate pe perioada Festivalului Văii 
Mureşului. Distracție plăcută!

Laura PAȘCAN

22-24 iulie -  Zilele Reghinene
30-31 iulie – Festivalul Văii 
Mureșului
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Din punct de vedere meteorologic 
vorbim de caniculă atunci când tem-
peraturile exterioare depăşesc 30 de 
grade Celsius. Dacă termometrele din 
adăposturile meteorologice arată tem-
peraturi de 30 de grade Celsius, tempe-
ratura pe care corpul uman o va resimți 
va fi cu opt grade mai mare.
În general căldura este mai greu de 
suportat în primele zile de caniculă, 
când umiditatea atmosferică este ridi-
cată (indicele temperatură-umezeală 
atinge pragul critic de 80 de unități). 
Expunerea corpului la temperaturi ri-
dicate reprezintă în sine o agresiune 
asupra organismului nostru, iar acesta 
încearcă prin măsuri compensatorii de 
termoreglare să îşi mențină temperatu-
ra la valori în jur de 37 grade Celsius 
prin eliminarea apei din organism, în 
special. Principalele manifestări în caz 
de expunere la temperaturi ridicate 
sunt: stare generală alterată, oboseală, 
apariția crampelor de căldură la nivelul 
abdomenului, membrelor inferioare şi 
superioare ca urmare a transpirațiilor 
abundente, insolația dată de expune-
rea directă şi prelungită a capului la 
soare manifestată prin: dureri de cap 
violente, somnolență, greață, febră, pot 
apărea tulburări de ritm cardiac, in-
somnii neobişnuite, şocul hipertermic 
care este o urgență medicală. Apare ca 
urmare a incapacității organismului 
de a-şi menține temperatura norma-
lă, aceasta crescând repede, ajungând/
depăşind 40 grade Celsius. Astfel pielea 

este foarte caldă, roşie şi uscată, dureri-
le de cap sunt violente, apare dezorien-
tarea şi pierderea cunoştinței.
Sunt afectate de caniculă în speci-
al grupele de vârstă extreme, copii şi 
persoanele vârstnice, dar şi gravidele, 
persoanele cu afecțiuni cronice, car-
dio-vasculare, hepatice, renale, pul-
monare, de circulație, mentale sau cu 
hipertensiune. 

Recomandări de urmat pe 
timp de caniculă
În ceea ce priveşte populaţia, Ministe-
rul Sănătăţii recomandă: evitarea, pe 
cât posibil, a expunerii prelungite la 
soare între orele 11 şi 18. Consumul 
zilnic de lichide ( între 1,5 – 2 litri de 
lichide), fără a aştepta să apară senzaţia 
de sete. Este necesar un pahar de apă 
(sau echivalentul acestuia) la fiecare 
15 – 20 de minute. Este important  să 
consumăm în fiecare zi cât mai mul-
te  fructe şi legume proaspete (pepene 
galben, roşu, prune, castraveţi, roşii), 
deoarece acestea conţin o mare canti-
tate de apă. O doză de iaurt produce 
aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă. 
Se va evita consumul alimentelor uşor 
perisabile. Nu trebuie consumat alcool 
(inclusiv bere sau vin) deoarece acesta 
favorizează deshidratarea şi diminuea-
ză capacitatea de luptă a organismului 
împotriva căldurii. Este obligatorie 
evitarea băuturilor cu conţinut ridicat 
de cofeina sau de zahăr (sucuri răcori-
toare carbogazoase) deoarece acestea 
sunt diuretic. Aerul condiţionat trebu-
ie reglat astfel încât temperatura să fie 
cu 5 grade mai mică decât temperatura 

ambientală. Dacă este absolut nece-
sar să  ne expunem la soare între ore-
le amiezii, trebuie să folosim o ţinută 
adecvată: pălării de soare, haine lejere 
şi ample, din fibre naturale, de culori 
deschise

Pentru copii 
Să consume, în mod regulat, lichide 
proaspete, chiar dacă acesta nu vi le 
cere, Nu lasăți niciodată copilul singur 
în maşină, Plimbarea copilului să se 
facă seara sau dimineața devreme. Îm-
brăcămintea să fie lejeră, capul trebuie 
protejat cu o pălărie de soare

Pentru populația vârstni-
că, persoane cu boli croni-
ce, persoane cu dizabilități
Evitarea, pe cât posibil, a deplasărilor 
în intervalul orar 11 – 18. Deplasarea 
să se facă cu evitarea zonelor expuse 
la soare. La apariția primelor semne 
de discomfort, acutizare a simptoma-
tologiei bolilor cronice se recomandă 
consultarea medicului de familie sau a 
medicului curant.

Limitarea creșterii tempe-
raturii în locuințe:
Aerisirea încăperilor se va face seara 
târziu, noaptea şi dimineața devreme, 
Ferestrele vor fi ținute închise pe toată 
perioada cât temperatura din mediul 
exterior este mai mare decât cea din 
locuință, Protejați ferestrele cu draperii 
în zonele expuse la soare, Închiderea 
aparatelor electrocasnice care nu sunt 
folosite, Prepararea alimentelor se va 
face seara. În cazul apariției crampelor 

de căldură este importantă încetarea 
activităților fizice şi consumarea de li-
chide sub formă de apă plată sau sucuri 
naturale de fructe. Prezența insolației 
impune ca persoana expusă la soare 
să fie adăpostită la umbră şi efectuarea 
de manevre de scădere a temperaturii 
(ventilație, stropirea corpului cu apă, 
administrarea de lichide, aplicarea 
unui prosop umed, comprese reci). In-
stalarea şocului hipertemic constituie 
o urgență medicală, primul gest fiind 
solicitarea serviciului de urgență (112) 
după care persoana este dusă la umbră 
şi este udată cu apă rece, asigurându-se 
o bună ventilație. Se admininistrează 
lichide reci dacă persoana este coope-
rantă. În cazul în care apare stopul res-
pirator, este necesară începerea mane-
vrelor de respiraţie artificială.
Alte sfaturi utile:
Planificați-vă ziua în aşa fel încât să vă 
petreceți cât mai puțin timp afară în 
timpul orelor de vârf ( 11:00-15:00 ). 
Nu faceți sport în timpul zilei, pentru 
că efortul fizic accentuează starea de 
oboseală. Practicați activitățile sportive 
dimineața sau seara, astfel veți creşte 
rezistența organismului la canicula de 
peste zi. Evitați vara folosirea creme-
lor grase, a unguentelor vâscoase pen-
tru piele, care nu se absorb. Ele adună 
murdăria şi praful şi împiedica pielea 
să respire normal, Evitarea alimentației 
bogate în grăsimi, în special de grăsimi 
animale, Reduceți consumul de cafea, 
Beți ceai la temperatura camerei şi 
faceți duşuri cu apă rece, Verificați şi 
igienizați instalația de aer condiționat 
în fiecare an.

Odată  activat, cardul de sănătate va 
fi prezentat ori de câte ori asiguratul 
apelează  la furnizorii aflaţi în contract 
cu casa de asigurări de sănătate pen-
tru servicii medicale sau farmaceutice. 
Furnizorul va introduce cardul în citi-
tor, iar asiguratul va tasta codul pin.
Instant, aplicaţia cardului va afişa un 
mesaj în care va informa furnizorul 
dacă posesorul cardului este asigurat 
sau nu. Utilizarea cardului reprezin-
tă dovada că asiguratul a fost prezent 
la furnizorul de servicii medicale. În 
acest fel se validează serviciul de care 
a beneficiat, în vederea decontării din 
fondul de asigurări sociale de sănătate.
Pentru serviciile medicale de urgenţă 
nu este necesară utilizarea cardului de 
sănătate. Aceste servicii fac parte din 
pachetul minim de servicii medicale, 
care se acordă atât persoanelor asigu-
rate cât şi celor neasigurate.
Prezentarea şi utilizarea cardului na-
ţional de asigurări sociale de sănătate 
la furnizorii de servicii medicale, me-
dicamente şi dispozitive medicale se 
face la momentul acordării serviciului, 
astfel: pentru serviciile acordate de me-
dicul de familie, medicul specialist din 
ambulatoriu, medicul dentist, la mo-
mentul acordării serviciilor medicale, 
pentru serviciile medicale paraclini-
ce - analize de laborator - prezentarea 
cardului naţional de asigurări sociale 
de sănătate se face la momentul recol-
tării probelor în punctele de recoltare 
proprii ale furnizorilor de investigaţii 
paraclinice, cu excepţia serviciilor pa-
raclinice de microbiologie, histopato-
logie şi citologie, dacă probele nu se 
recoltează la furnizorii de investigaţii 
paraclinice. Pentru serviciile paraclini-
ce de microbiologie - examene de urină 

şi examene de materii fecale, dacă sunt 
singurele investigaţii recomandate pe 
biletul de trimitere, se utilizează cardul 
la momentul depunerii probelor la fur-
nizorul de investigaţii paraclinice; dacă 
acestea sunt recomandate pe biletul de 
trimitere împreună cu alte analize de 
laborator se utilizează cardul la mo-
mentul recoltării analizelor de labora-
tor. Pentru examinările de histopatolo-
gie, citologie şi microbiologie care nu 
se recoltează la furnizorii de investiga-
ţii paraclinice, probele sunt transmise 
la furnizorii de servicii medicale para-
clinice însoţite de biletele de trimitere, 
fără a fi necesară prezentarea cardului 
naţional de asigurări sociale de sănă-
tate. Pentru investigațiile paraclinice 
de laborator prevăzute în pachetul de 
bază care nu sunt recomandate pe bi-
letul de trimitere de către medicul de 
specialitate din specialitățile clinice sau 
medicul de familie, după caz, şi care se 
efectuează pe răspunderea medicului 
de laborator, nu este necesară prezen-
tarea cardului naţional de asigurări so-
ciale de sănătate. 
Pentru serviciile medicale paraclinice 
- investigaţii de radiologie, imagistică 
medicală, explorări funcţionale şi me-
dicină nucleară utilizarea cardului na-
ţional de asigurări sociale de sănătate 
se face la momentul efectuării investi-
gaţiilor prevăzute în pachetul de bază 
În asistenţa medicală spitalicească uti-
lizarea cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate se face, astfel: 
a) pentru serviciile medicale spitali-
ceşti în regim de spitalizare continuă 
utilizarea cardului naţional de asigu-
rări sociale de sănătate se face la inter-
narea şi externarea din spital, cu excep-
ţia următoarelor situaţii: la internare în 

spital dacă criteriul la internare este ur-
genţă medico-chirurgicală, la externa-
re din spital pentru cazurile transferate 
la un alt spital şi la internare ca şi caz 
transferat, la externare pentru situaţiile 
în care s-a înregistrat decesul asigura-
tului, la internare şi la externare pen-
tru pacienții din secțiile de psihiatrie, 
internați - prin procedură de internare 
nevoluntară – consemnată în foaia de 
observație la motivele internării
b) pentru serviciile medicale spitali-
ceşti în regim de spitalizare de zi pre-
zentarea cardului naţional de asigurări 
sociale de sănătate se face la fiecare vi-
zită, cu excepţia situaţiilor în care crite-
riul de internare este urgenţă medico-
chirurgicală pentru serviciile acordate 
în structurile de urgenţă (camera de 
gardă/UPU/CPU) care nu sunt finan-
ţate de Ministerul Sănătăţii/ministerele 
şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.  
Pentru furnizorii de îngrijiri medicale 
la domiciliu, respectiv îngrijiri paliati-
ve la domiciliu utilizarea cardului na-
ţional de asigurări sociale de sănătate 
se face în fiecare zi în care se acordă 
îngrijiri. 
În asistenţa medicală de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie, în sa-
natorii şi preventorii utilizarea car-
dului naţional de asigurări sociale de 
sănătate se face la internare şi exter-
nare. Pentru dispozitive medicale, este 
necesară utilizarea cardului naţional 
de asigurări sociale de sănătate dacă 
dispozitivul medical se ridică de către 
beneficiar de la sediul lucrativ/punctul 
de lucru al furnizorului de dispozitive 
medicale. În situaţia în care ridicarea 
dispozitivului medical de la sediul lu-
crativ/punctul de lucru al furnizorului 
de dispozitive medicale se face de către 

aparţinătorul beneficiarului - membru 
al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică), 
împuternicit legal - prin procură nota-
rială, se utilizează cardul naţional de 
asigurări sociale de sănătate sau cartea 
de identitate/buletinul de identitate/
paşaportul acestuia. În situaţia în care 
dispozitivul medical se eliberează prin 
poştă, curierat, transport propriu ori 
închiriat, prezentarea cardului nu este 
necesară. Confirmarea primirii dis-
pozitivului medical expediat de către 
furnizor prin poştă, curierat, transport 
propriu ori închiriat şi primirea la do-
miciliu, se face sub semnătura benefi-
ciarului sau a aparţinătorului acestuia - 
membru al familiei - părinte, soţ/soţie, 
fiu/fiică, împuternicit legal, reprezen-
tant legal - cu specificarea domiciliului 
la care s-a făcut livrarea, seria şi numă-
rul actului de identitate sau după caz, a 
paşaportului persoanei care semnează 
de primire. 
 - pentru medicamente cu şi fără con-
tribuţie personală, utilizarea cardului 
naţional de asigurări sociale de să-
nătate se face la momentul ridicării 
medicamentelor din farmacie, dacă 
acestea se ridică de către beneficiarul 
prescripţiei. În situaţia în care ridicarea 
medicamentelor de la farmacie se face 
de către un împuternicit, se utilizează 
cardul naţional de asigurări sociale de 
sănătate al împuternicitului sau cartea 
de identitate/buletinul de identitate/
paşaportul, dacă împuternicitul nu 
poate prezenta card. 
Sursa:www.cnas.ro,
Ordinul 763/377/22.06.2016 privind 
aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2016 a HG 161/2016 
pentru aprobarea Contractului Cadru.

4SĂNĂTATE

Când folosim cardul național de asigurări de sănătate?

Pagină realizată de Dr. Iuliu 
MOLDOVAN

Recomandări caniculă
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Un nou președinte pentru Clubul Rotary

La finele fiecărui an rotaryan, prin 
principiul rotaţiei, membrii clubului 
îşi aleg un nou preşedinte. Clubul Ro-
tary, districtul Reghin vine cu proiec-
te noi în fiecare an, scopul fiind acela 
de a aduce beneficii comunităţii şi de 
a veni în ajutorul celor care au nevoie, 
organizând acţiuni caritabile. În anul 
2015-2016, Clubul Rotary a iniţiat pro-
iecte care au avut succes, printre ele se 
numără hipoterapia pentru copii cu 
dizabilităţi, promenada inimii, iar prin 
organizarea balului Rotary, au reuşit să 
strângă fondurile necesare pentru sus-
ţinerea copiilor din învăţământul pre-
şcolar, burse de excelenţă dar şi multe 
altele.

An cu realizări mari pen-
tru Rotary Reghin

Fostul preşedinte al Clubului Rotary 
Reghin, Mihai Badiu, a fost bucuros 

că a reuşit să aducă un plus comuni-
tăţii  prin acţiunile rotaryene. „A fost 
o experienţă extraordinară, am lucrat 
cu oameni interesanţi, oameni pregă-
tiţi, dar şi cu oameni foarte ocupaţi, 
ca urmare am fost pus în faţa faptului 
să gândesc strategiile şi să le discut cu 
ei, mi-au dat încredere şi am acţionat 
foarte bine cu ajutorul lor la nivel lo-
cal. Acum concluzionez că a fost un an 
bun, cu realizări mari, proiecte care la 
nivel local, iniţiate de mine şi colegii 

mei, au ajuns la nivel naţional pentru 
organizaţiile promotoare. Mă simt un 
om împlinit şi uşurat că am reuşit să 
închei un mandat sănătos” a declarat 
fostul preşedinte al Clubului Rotary 
Reghin, Mihai Badiu. Rotaryenii au un 
nou proiect pe care aşteaptă să-l deru-
leze, acesta având peste 700 de periuţe 
şi paste de dinţi pentru copiii din zona 
rurală şi urbană, proiect derulat îm-
preună cu Rotary Mureş, Clubul Teca. 
Acest proiect va fi derulat acum de că-

tre noul preşedinte investit în funcţie.

„Sper să continui proiecte-
le începute de foștii preșe-
dinţi”

Noul preşedinte, Sorin Macarie, se ba-
zează în noul an, pe echipa aleasă în a 
duce proiectele la bun sfârşit şi anume 
secretar Daniel Gliga, trezorier Adela 
Oleleu şi purtător de cuvânt Ovidiu 
Ilisan. „Încă nu ştiu ce aşteptări să am, 
sper să continui proiectele începute de 
foştii preşedinţi şi cu ajutorul colegilor 
să propunem şi să ducem până la ca-
păt noi proiecte. Una dintre definiţiile 
Rotary este „a servi mai presus de sine” 
a precizat noul preşedinte al Clubului 
Rotary districtul Reghin, Sorin Ma-
carie. Noul an rotaryan începe cu o 
vacanţă pentru membrii clubului, ur-
mând ca din toamnă să se ducă la bun 
sfârşit proiectele începute şi să se pro-
pună altele noi.

Dora PATRON

Un om mare, în adevăratul sens al cuvântului nu are 
naţionalitate, el este un om al Pământului, al oameni-
lor de pretutindeni.
Acest om este JORGA  FRANCISC, fiu al pământului 
transilvan, un om simplu, modest, plin de viaţă şi de 
multă înţelepciune, care te priveşte cu doi ochi albaş-
tri, senini ca cerul din mijlocul verii.
Deşi a călătorit cu planeta Pământ în jurul Soarelui de 
93 de ori, încă mai este dornic să călătorească, să-şi 
împlinească încă multe planuri de viitor spre binele şi 
bucuria familiei şi a prietenilor săi.
Nici nu şti unde se ascunde în trupul său firav măcinat 
de ani, atâta tandreţe, atât optimism, atâta bunătate, 
multă iubire şi poftă de viaţă ! Cu siguranţă, totul îşi 
are  izvorul nesecat în sufletul său curat, patriarhal, în 
dorinţa fierbinte de a munci mereu cu aceeaşi ardoa-
re, cu aceeaşi pasiune, chiar dacă puterile îl ajută mai 
puţin. Autodisciplina şi autocontrolul îi dau puteri 
nemărginite să meargă mai departe şi mai departe şi 
bine ar fi să am prilejul să pot scrie şi peste mulţi ani 
de acum încolo despre noile sale realizări şi împliniri.

An de an se adună la uriaşa sa creaţie artistică, noi 
şi noi opere de mare valoare, mai ales a picturilor în 
ulei, în domeniul portretisticii şi a peisagisticii, în sti-
lul său caracteristic şi inconfundabil realist – impre-
sionist. Anul trecut, ştiu că numărul acestor picturi 
era de peste şase mii şi sunt convins că după un an de 
muncă şi creaţie numărul acestora s-a înmulţit cu alte 
câteva zeci. Şi toate acestea au fost create numai din 
pasiune, din plăcerea şi dorinţa de a dărui şi de a lăsa 
în urma sa o moştenire de preţ pentru semenii săi şi 
pentru umanitate.
Nu ar fi rău dacă autorităţile locale ar face mai mult 
pentru promovarea valorilor reghinene din toate 
domeniile inclusiv din domeniul artei, mai ales că a 
fost anunţată de curând reabilitarea Cinematografu-
lui „Patria”unde în afara sălilor de cinema s-ar putea 
amenaja spaţii permanente pentru expoziţii şi chiar 
o galerie de artă. Acest loc ar putea deveni un puter-
nic punct turistic şi cultural cu care s-ar mândri cu 
siguranţă toţi locuitorii acestui municipiu, unde un 
loc important îl va ocupa şi Maestrul Feri sau cum 

îi mai spun unii prieteni 
Maestrul Francisc Jorga  
„cel bătrân”.
Acum la preţioasa aniver-
sare a 93 de ani de viaţă, 
mă alătur tuturor priete-
nilor tăi de toate vârstele şi 
de toate etniile urându-ţi 
din toată inima  Ani mul-
ţi, cu sănătate şi putere de 
muncă, să mai creezi şi în 
viitor multe opere de artă 
tot mai minunate, care să 
ne încânte sufletele şi care 
să rămână ca o moştenire 
preţioasă tuturor locuito-
rilor acestor meleaguri şi 
tuturor fiilor acestui pă-
mânt.

La mulţi ani, dragul nostru Feri!
10 iulie 1923   -   10 iulie 2016 

George Tripon                                            

Un om, un prieten, un artist

Maestrul Feri la 93 de ani
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În tradiția populară, luna iunie e cu-
noscută drept luna lui Cireşar, nume-
le provenind de la zeița Iuno, soția lui 
Jupiter, care era ocrotitoarea femeilor 
măritate. În această lună, mai exact 
în ultima duminică, tradiția este res-
pectată cu sfințenie de peste o sută de 
ani, prin organizarea vestitului Târg 
al Fetelor. Primăria şi Consiliul Local 
Gurghiu, alături de cetățenii din co-
mună, au organizat o nouă ediție a târ-
gului, în stil tradițional, cu chemători, 
cu carul cu zestre, cu mire şi mireasă 
şi bineînțeles multă lume invitată să 
scrie o nouă pagină a istoriei în ceea ce 
priveşte Târgul Fetelor. 

Amintirile renasc la Gur-
ghiu
Acesta e al doilea an în care Târgul Fe-
telor a îmbrăcat straie de sărbătoare, în 
care s-a revenit la acel târg tradițional 
de odinioară, dar mai ales în care oa-
menii satului s-au implicat în orga-
nizarea acestuia, pentru a le aminti 
oaspeților că la acest târg, dragostea 
era cuvântul cheie. Târgul Fetelor de 
la Gurghiu era în trecut locul în care 
se cerea de nevastă fata care ți-era dra-
gă. „Eu cu bărbatul meu ne ştiam de 
ceva vreme, dar m-am bucurat când 
mi-a spus să mă gat, să merg la târg 
la Gurghiu. De când mi-a zis să mă 
pun la rând, n-am mai avut stare, zici 
că mă mâncau tălpile. M-a chemat să 
jucăm învârtită, tare mi-a plăcut” este 
povestea scrisă pe invitația târgului, a 
Floricicăi a lui Vasile Cretascului din 
Mirgioaia, furată în târg de Aurel a lui 
Ion, a Mărcescului din Grui. 

„Ediția cea mai reușită”
Ediția din acest an a respectat întoc-
mai obiceiul de nuntă, punerea în 
scenă a acestuia fiind realizată de oa-
menii comunei, care au înțeles că acest 
târg trebuie să se transforme în ceva 
tradițional. „Această ediție a Târgului 
Fetelor de la Gurghiu e cea mai reuşită 
ediție. Dacă anul trecut a fost un înce-

put pentru întoarcerea la tradiție şi la 
obiceiul popular, anul acesta este ceva 
mai amplu şi sperăm ca de la an la an să 
fie pe placul tuturor cetățenilor comu-
nei Gurghiu şi nu numai, a tuturor celor 
care vizitează acest târg. E multă lume 
pentru că e timp frumos şi pentru asta 
trebuie să îi mulțumim lui Dumnezeu 
pentru că El ajută pe oamenii de bine 
şi care vor să facă bine pentru semenii 
lor. Nu s-a uitat de puiul târgului şi nici 
de linghişpir pentru că face parte din 
tradiție” au fost cuvintele lui Laurențiu 
Boar, primarul comunei Gurghiu, care 
a ținut să mulțumească „oamenilor de 
încredere din comuna Gurghiu care au 
reuşit să coalizeze tinerii de pe sate să 
facă acest program artistic de az. Tine-
rii au răspuns pozitiv şi s-au implicat 
foarte mult. Şi-au sacrificat de aproape 
trei luni timpul liber şi au încercat să 
facă acest spectacol minunat pentru 
care mă bucur foarte mult”. Spectaco-
lul acestui eveniment a reunit pe scena 
amplasată pe Platoul Mocear, solişti de 
muzică populară îndrăgiți de cetățenii 
comunei Gurghiu şi nu numai. Cipri-
an Istrate a fost gazda evenimentului, 
care a interpretat alături de frumoasa 
lui soție, Mihaela Istrate, piese de pe 
albumul care a fost lansat anul trecut 
pe aceeaşi scena „Mâine-i Târgu` la 
Gurghiu”. Familia Istrate a suprave-
gheat îndeaproape buna desfăşurare a 
evenimentului, fiind implicați trup şi 
suflet în perpetuarea acestui târg încă 
de anul trecut, de când s-a revenit la or-
ganizarea în stil tradițional „mă bucur 
că am găsit aici oameni de omenie, care 
au lăsat deoparte grijile din viața de zi 
cu zi pentru a se implica în organizarea 
Târgului Fetelor, care să accepte pro-
punerile mele, iar pe viitor îmi doresc 
ca acest târg să se apropie cât mai tare 
de ceea ce era odinioară” a precizat Ci-
prian Istrate. Alături de familia Istrate 
şi cetățenii comunei Gurghiu care au 
prezentat publicului „Obiceiul Târ-
gului” şi „Obiceiul de nuntă”, au mai 
prestat pe scenă Orchestra „Hora” a 
Casei de Cultură „dr. Eugen Nicoară” 

din Reghin, surorile Daiana şi Iuliana 
Ciurba care au şi chiuit găina, Alexia 
Aştelian, Daiana Suceava, Laura Man 
Uilăcan, Maria Neag, Florina Oprea, 
dar şi Ansamblurile de dansuri popula-
re din Glăjărie,  „Ibăşteana”, „Hodăcea-
na” precum şi Grupul Vocal „Maris”. 
Pe scurt, Târgul Fetelor din acest an a 
avut de toate, a avut tradiție, obiceiuri, 
joc popular, costume tradiționale şi 
bineînțeles, fete şi feciori de însurat. 

Strigatul peste sat din 
Cașva
Târgul Fetelor era locul în care tinerii 
îşi dădeau drăguțele pe hintă, le jucau 
şi încercau să le împace pentru că, 
în seara de dinaintea târgului, o altă 
tradiție era respectată „Strigatul peste 
sat”. În această seară, tinerii satului îşi 
strigau oful peste sat, numind fetele 
care poate au călcat strâmb prin com-
portament, fiind făcute de „ruşine” în 
fața comunității, în felul acesta dorind 
ca ele să se îndrepte. Obiceiul presupu-
ne ca tinerii şi înțelepții satului să se 
adune în centrul localității, se împart 
în două grupuri şi merg pe două dea-
luri diferite, pentru a dialoga prin stri-
găte. Replicile sunt de fapt „o gură a sa-
tului”, loc în care nimeni nu îşi doreşte 
să intre, dar iată că la Caşva, se trece 
peste acest fapt şi nimeni nu se supără. 
Din contră, e mare bucurie pentru că 
şi această tradiție e dusă mai departe. 

Acum 50 de ani, s-au luat 
laolaltă chiar la Târgul Fe-
telor
Administrația locală a comunei Gur-
ghiu a inițiat, în urmă cu 11 ani, un 
proiect prin care sunt premiate cuplu-
rile care serbează 50 de ani de căsnicie. 
În acest an, 17 cupluri au fost premia-
te pe scena târgului, loc care dealtfel e 
spațiul în care „s-au întâlnit acum 50 
de ani la Târgul Fetelor, şi-au luat tur-
tă dulce, s-au dat pe hintă, s-au plăcut, 
s-au înțeles şi s-au luat laolaltă şi îi fe-
licit încă odată pe această cale” a preci-

zat Laurențiu Boar, primarul comunei 
Gurghiu. Care este secretul unei căs-
nicii îndelungate, am aflat de la mama 
Silvie (n.r. Silvia Cîmpian, căsătorită 
de 50 de ani cu Ioan Cîmpian din satul 
Caşva), aşa cum e cunoscută de loca-
licii din Caşva, care ne-a mai vorbit şi 
despre Târgul Fetelor din trecut şi tine-
rii de azi „ne-am înțeles bine, am avut 
familie bună. Pentru asta, bărbatul să 
fie bărbat, dar muierea, muiere. Atunci 
era din fiecare sat un joc, dădeau fetele 
de amiază, jucau înainte. Acum, față de 
cum era înainte de a se relua aceste cos-
tume tradiționale, e mult mai frumos, 
se cunoaşte că oamenii iubesc tradiția 
străbună. Tinerii trebuie lămuriți, tre-
buie să te ocupi de ei, că dacă nu, se 
pierde tradiția şi jocul popular de la 
noi”. 

Târgul Fetelor de la Gurghiu – tradiția continuă

De 50 de ani împreună, la 
bine și la greu
La mulți ani cu sănătate!

Finna Dominic Andrei şi Iboica din 
Glăjărie
Szasz Vendelin şi Roza din Glăjărie
Hărşan Mihai şi Maria din Larga
Boari Ioan şi Viorica din Glăjărie
Szasz Ilyes şi Maria din Glăjărie
Szucsaki Ştefan şi Ileana din Gurghiu
Berki Gheorghe şi Cristina din Gur-
ghiu
Zsoga Rudolf şi Emilia din Gurghiu
Farkas Istvan şi Monika din Glăjărie
Menyhart Laurențiu şi Ileana din 
Glăjărie
Şărdean Vasile şi Maria din Caşva
Bena Gheorghe şi Aneta din Gurghiu
Ciurba Neculae şi Aurelia din Comori
Husar Mihail şi Felicia din Glăjărie
Todoran Dumitru şi Maria din Co-
mori
Cîmpian Ioan şi Silvia din Caşva
Laczko David Lazslo şi Vîrvara din 
Gurghiu 
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Deputatul PNL, Cristian Chirteş, a ini-
ţiat şi a susţinut încă două legi impor-
tante pentru agricultura românească.
Legea cooperaţiei, aduce noi facilități 
pentru fermierii şi producătorii care 
se asociază în cooperative agricole, 
dar stabileşte şi formele de asociere şi 
modul în care pot funcționa coope-
rativele. Față de forma care a trecut 
de Senat, această variantă finală are 
facilități fiscale mai consistente pen-
tru cooperative, dar şi pentru mem-
brii acestora. Aceste noi modificări 
au fost făcute în ultimele 2 săptămâni 
în comisia de agricultură a Camerei 

Deputaților, după negocieri cu Minis-
terul Finanțelor. Astfel, cooperativele 
care procesează produse agricole vor fi 
scutite integral de impozitul pe profit 
pe primii 5 ani şi nu în procent de 20% 
cum prevedea varianta de la Senat. Vor 
fi scutite de impozitul pe profit timp 
de 5 ani şi cooperativele cu cifra de 
afaceri de până la 2 milioane de euro 
anual, iar în cazul cooperativelor care 
funcționează ca microintreprinderi şi 
plătesc deja impozit pe profit, acestea 
vor fi scutite de plata impozitului pe 
venituri. Tot foarte importante sunt 
scutirile de impozit pe proprietate a 

bunurilor membrilor cooperativelor 
oferite pentru producția valorificată 
prin cooperativă.

O a doua iniţiativă legisla-
tivă susţinută de Cristian 
Chirteș s-a votat
Legea privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.79/2013 pri-
vind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, 
pentru completarea Ordonanţei de ur-
genţă a Guvernului nr.82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii 
de îmbunătăţiri funciare. Din partea 
Grupului Parlamentar PNL a luat cu-
vântul deputatul Cristian Chirteş:
,,Domnule Preşedinte, doamnelor şi 
domnilor colegi,
Acest proiect de lege este unul deosebit 
de important pentru agricultura româ-
nească, în ceea ce înseamnă organiza-
rea activității de îmbunătățiri funciare 
şi în special a relației dintre Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare şi 
federațiile şi organizațiile de udători.
Ca şi în multe alte domenii, după 1990 
sistemul de irigații al României a su-
ferit profund, iar numeroasele schim-

bări legislative în loc să mențină şi să 
dezvolte, să modernizeze acest sistem, 
nu au făcut decât să distrugă, până la 
dispariție în unele locuri, aceste bunuri 
ale statului român.
Prin acest proiect de act normativ am 
încercat să clarificăm numeroasele blo-
caje în ceea ce înseamnă modalitățile 
de transmitere a infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare aflate în dome-
niul privat al statului, către federațiile 
şi organizațiile de udători, în sensul 
menținerii şi dezvoltării infrastructurii 
secundare de irigații.
Şi nu în ultimul rând, s-a dorit crearea 
unui sistem competitiv şi funcțional în 
ceea ce priveşte raportul de colabora-
re între utilizatorii infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare şi proprietarul şi 
administratorii acestora.
În concluzie Partidul Național Li-
beral va vota pentru adoptarea pre-
zentului proiect de act normativ. Vă 
mulțumesc.” Iată că încă două acte 
normative vin în ajutorul agriculturii şi 
a agricultorului român, încă un semn 
care ne demonstrează că agricultura 
românească e pe drumul cel bun, iar 
legiuitorii noştri au înţeles că acesta e 
drumul prioritar.

8AGRICULTURĂ

Registrul de evidență a tratamentelor este obligatoriu

Autospeciale de pompieri pentru comunele Fărăgău și Beica de Jos

Agricultura în vizorul deputatului Cristian Chirteș

Registrul de evidență a tratamentelor 
cu produse de protecție a plantelor este 
obligatoriu pentru fermierii români 
care accesează plăți directe din Pilo-
nul I, registru ce trebuie completat pe 
tot parcursul anului pentru întreaga 
exploatație agricolă. Norma de eco-
condiționalitate care obligă deținerea 
acestui registru este ”SMR 10 Introdu-
cerea pe piață a produselor de protecție 
a plantelor”.  Conform acestuia, fermi-
erii au următoarele obligații: 
1. Să utilizeze numai produse de pro-
tecţie a plantelor omologate de Co-
misia Naţională de Omologare a Pro-
duselor de Protecţie a Plantelor, care 
se regăsesc în baza de date PEST-EX-
PERT. 
2. Să utilizeze produsele de protecţie 
a plantelor doar în scopul pentru care 
acestea au fost omologate şi numai în 

conformitate cu instrucţiunile de uti-
lizare;
3. Produsele de protecţie a plantelor 
clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice 
(T) vor fi utilizate numai de persoanele 
juridice care deţin autorizaţie pentru 
utilizarea acestor produse, emisă de 
unitatea fitosanitară din raza teritorială 
în care îşi desfăşoară activitatea;
4. Să nu aplice tratamente cu produse 
de protecţie a plantelor în zonele de 
protecţie a resurselor de apă, în zonele 
de protecţie sanitară şi ecologică, pre-
cum şi în alte zone protejate stabilite în 
condiţiile legii;
5. Să respecte condiţiile de depozitare, 
manipulare şi utilizare a produselor 
de protecţie a plantelor în exploata-
ţiile agricole, conform Ghidului de 
bune practici de utilizare şi depozitare 
a produselor de protecție a plantelor, 
elaborat de Autoritatea Națională Fito-
sanitară. 
6. Să păstreze o perioadă de cel puţin 3 

ani documentele de evidenţă contabilă 
a produselor de protecţie a plantelor 
depozitate şi utilizate în exploataţie, 
precum şi Registrul de evidenţă a tra-
tamentelor cu produse de protecţie a 
plantelor.
Prin produse de protecţia plantelor 
(pesticide) se înţelege: erbicide, fungi-
cide, insecticide, acaricide. Fermierul 
va ţine evidenţa la zi, după efectuarea 
fiecărui tratament, prin completarea 
tratamentelor aplicate într-un registru.
Producătorul agricol numerotează pa-
ginile registrului. Pe spatele registrului 
(pe ultima pagină) se menţionează câte 
pagini conţine registrul, purtând sem-
nătura (şi ştampila, după caz) fermie-
rului sau administratorului societăţii.
Păstrarea unei evidențe a tratamentelor 
într-un registru este prevăzută de Re-
gulamentul european 1107/2009,  la ar-
ticolul 67 privind păstrarea evidențelor.

Amendă de la 8.000 de lei 
la 10.000 de lei!

În conformitate cu Hotărârea de Gu-
vern 1230/2012, litera i) nerespecta-
rea de către utilizatorii profesionişti a 
prevederilor art. 67 alin. (1) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1.107/2009 privind 
menţinerea evidenţei pe o perioadă de 
cel puţin 3 ani a produselor de protec-
ţie a plantelor pe care le utilizează, se 
sancţionează cu amendă de la 8.000 lei 
la 10.000 lei. Fermierul amendat poa-
te achita pe loc sau în termen de 48 de 
ore de la data încheierii procesului-
verbal, jumătate din minimul amenzii. 
Poliția Fitosanitară va constata şi aplica 
sancțiunile celor care nu respectă le-
gea, personalul fiind specializat şi îm-
puternicit să efectueze aceste controale 
de Garda Națională de Mediu, în con-
formitate cu responsabilitățile de con-
trol în vigoare.

Alexandra COTOI

O delegaţie din partea Organizaţiei 
Operation Sabre din Shropshire, Ma-
rea Britanie, formată din 10 persoane 
a sosit în România pentru predarea 
unor autospeciale de stingere a incen-
diilor şi echipamente pentru Serviciile 
Voluntare. Comunele care s-au bucu-
rat de acestea au fost Fărăgău şi Bei-
ca de Jos. Primăria şi Consiliul Local 
Fărăgău şi Beica de Jos au organizat o 
festivitate de predare-primire a auto-
specialelor şi a echipementelor venite 
din Marea Britanie dedicate delega-
ţiei în semn de mulţumire. „Cu apor-
tul delegaţiei engleze, comunităţii şi a 
Primăriei Fărăgău care a contribuit cu 

o anumită sumă, dispunem acum de 
o nouă autospecială de pompieri, în-
locuind-o astfel pe cea veche din anii 
‚60 ” a declarat Ioan Milăşan, primarul 
comunei Fărăgău. Inspectoratul pentru 
Situaţii de Urgenţă Mureş, salută aceas-
tă iniţiativă a Organizaţiei din Marea 
Britanie, deoarece este important ca 
fiecare comună să dispună de o auto-
specială. „Este un câştig enorm pentru 
aceste comunităţi, deoarece timpul de 
răspuns este redus considerabil. Sunt 
bucuros că am reuşit ca această auto-
specială să ajungă în comuna Fărăgău, 
sentimental mă leagă de această locali-
tate faptul că am crescut şi copilărit aici 

şi sigur că sunt cu atât mai bucuros că 
am reuşit acest lucru pentru cetăţenii 
la care eu ţin foarte mult” a declarat 
împuternicit prim adj. inspector şef 
ISU Horea Mureş, Ioan Chibulcutean. 
Dacă pentru această comună a venit o 
nouă autospecială, comuna Beica de 
Jos, beneficiază pentru prima dată de 
o maşină de intervenţii. „Această auto-
specială este de o mare necesitate deoa-
rece o putem folosi în caz de incendii, 
în caz de secetă să ajutăm oamenii cu 
apă, avem şase sate, iar pentru noi este 
benefică” a precizat Maria Moldovan, 
primarul comunei Beica de Jos. Orga-
nizaţia din Shropshire a mai organizat 

şi în anii trecuţi astfel de acţiuni prin 
care au adus 27 de autospeciale pentru 
stingerea incediilor pentru comune-
le din judeţul Mureş. „Este o plăcere 
pentru noi să venim în România, de 
fiecare dacă când ne întoarcem simţim 
că venim într-o familie. Este o provo-
care pentru noi tot ce implică această 
misiune deoarece trebuie să procurăm 
accesoriile necesare, carburant pentru 
a putea ajunge aici, în România şi să nu 
uităm de oboseala care se acumulea-
ză în aceşti kilometri” a declarat Steve 
Warrel, preşedintele Organizaţiei Ope-
ration Sabre din Marea Britanie. 
(D.P.)



NR 106

Comisia JURIDICĂ 
(Comisia pentru administrarea publică loca-
lă juridică, apărarea drepturilor şi libertăților 
cetățeneşti, a ordinii publice, relații cu cetățenii 
şi probleme ale minorităților, de asociere cu alte 
consilii locale şi agenți economici din țară şi stră-
inătate, de stabilire a legăturilor de colaborare, 
cooperare şi înfrățire cu localități din țară şi stră-
inătate)
Bodő Zoltan (UDMR)
Făgărăşan Iulius (PNL)
Kelemen Szobolcs (UDMR)
Pădurean Mihai (PSD)
Puşcaş Alexandru (PSD)

Comisia ECONOMICĂ
(Comisia de studii, prognoze economico-sociale, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului Reghin, servicii şi comerț)

Cengher Ionuț (PNL)
Danciu Gavril (PSD)
Horvath Daniel (UDMR)
Luca Daniela (PSD)
Nagy Andras (UDMR)

Comisia de URBANISM
(Comisia pentru amenajarea teritoriului, urba-
nism, protecția mediului, conservarea monumen-
telor istorice şi de arhitectură)
Kelemen Szabolcs (UDMR)
Marian Ovidiu (PSD)
Mark Endre (UDMR)
Pui Dragoş (PSD)
Rus Dan Dorul (PMP)

Comisia de CULTURĂ
(Comisia de învățământ, sănătate, cultură, culte şi 
protecție socială, tineret şi sport)
Bîndilă Claudiu (PNL)
Demeter Maria (UDMR)
Grama Florina (PSD)
Horea Gheorghe (PSD)
Tudor Veronka (UDMR)
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Noua administrație locală din Reghin

Maria Precup şi-a preluat noul mandat de primar sâmbătă, 25 iunie, fiind 
emoționată până la lacrimi, mai ales în momentul în care sala a aplaudat-o înde-
lung, în semn de mulțumire pentru reuşita acesteia, în data de 5 iunie. „Vă asigur 
că va fi o echipă puternică, îmi doresc ca toți dintre noi să uităm de culoarea 
politică şi să ştim că suntem trimişi să îi reprezentăm pe cetățenii municipiului 
Reghin, indiferent de culoarea politică, indiferent de etnie, noi gestionăm bugetul 
la care au contribuit cu toții. Prioritățile noastre vor fi un cumul din platforma 
electorală a fiecăruia, vom lua ce este mai important şi mai bun” au fost cuvintele 
primarului municipiului Reghin, Maria Precup, la depunerea jurământului.

Maria Precup „Suntem trimiși să îi repre-
zentăm pe cetățenii municipiului Reghin”

Nagy Andras „în Reghin există două partide care biruie încrederea locuitorilor: PSD și 
UDMR”
Alegerea noului viceprimar a reprezentat un alt aspect important de pe ordinea 
de zi a şedinței realizate în sala mare a Casei de Cultură „dr. Eugen Nicoară”, 
propunerea venind din partea UDMR. Nagy Andras a fost cel care a vorbit din 
partea UDMR, în cuvântul său, mulțumind reghinenilor care au votat candidatu-
ra sa la alegerile din 5 iunie „analizând rezultatele alegerilor locale, am constatat 
următorul lucru: în Reghin există două partide care biruie încrederea locuitori-

lor municipiului Reghin, PSD şi UDMR. Scorul a fost strâns, acest lucru pentru 
noi înseamnă că populația din Reghin are încredere în noi, apreciază eforturile 
şi munca noastră depusă în administrația publică locală. Acesta e motivul care 
ne îndreptățeşte să luăm parte şi în conducerea administrației locale”, au fost cu-
vintele consilierului local Nagy Andras, care l-a propus totodată pe colegul său 
de partid, Mark Endre, pentru funcția de viceprimar. În urma votului secret al 
consilierilor proaspăt instaurați în funcție, a rezultat faptul că din cei 18 consilieri 
locali prezenți, 16 au fost pentru Mark Endre, două voturi fiind anulate.

Mark Endre, noul viceprimar al Reghinului 
„sper să termin cu demnitate acest mandat”
„Mulțumesc în primul rând colegilor consilieri pentru votul de încredere şi pen-
tru acei colegi care nu m-au votat, îi respect la fel. O onoare deosebită pentru mine 
să mă aflu în fața dumneavoastră, vă promit că voi fin sincer şi corect, voi trata 
cetățenii cu respect şi demnitate, indiferent de etnie şi sper ca aportul meu să adu-
că beneficii dezvoltării şi chiar echilibru în municipiul Reghin. Nu în ultimul rând 
vreau să mulțumesc şi doamnei primar că a acceptat persoana mea pentru funcția 
de viceprimar şi sper să putem lucra împreună, să putem dezvolta oraşul şi vreau 
să mulțumesc familiei mele pentru susținere, chiar şi părinților pentru educația 
primită că altfel, poate nu aş fi putut fi aici. Sper ca la sfârşitul mandatului meu, să 
termin cu demnitate acest mandat”.

Iată care sunt cele patru comisii din 
cadrul Consiliului Local Reghin, 
precum și felul în care cei 19 consi-
lieri locali au fost distribuiți:

Gliga Vasile Ghiorghe despre coaliția PSD-
UDMR la nivel județean
”Mă simt foarte responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat în Consiliul Județean şi 
Primăria Reghin. E o decizie majoră pentru PSD Mureş de a colabora cu UDMR, 
pentru că votul obținut şi la CJ cu cel mai mare număr de mandate, 15 față de 10 
ale noastre şi la Reghin faptul că au 7 consilieri şi noi 8, ne obligă pentru proiecte 
majore să facem o majoritate, să nu ne încurcăm pe viitor. De multe ori în viață, 
faci ceea ce trebuie, nu ceea ce vrei. Dar ca să poți să faci ceea ce trebuie, am con-
siderat că noi trebuie să facem această coaliție. Avem oameni de valoare, Maria 
Precup are experiență, are proiecte depuse pentru a continua ceea ce şi-a propus, 
poate mai mult decât a făcut în cei patru ani. Cred că e o măsură înțeleaptă. Îi 
doresc putere de muncă, sănătate şi peste 4 ani să ne aşteptăm la schimbări mai 
mari decât până acum”.

Alexandru Petru Frătean
„Pot spune, dintr-o experiență de peste 20 de ani în administrație, că eu constat o 
evoluție în ceea ce priveşte calitatea oamenilor care ajung să fie consilieri, primari, 
viceprimari, dincolo de faptul că, într-o bună măsură, îşi continuă activitatea, asta 
înseamnă o experiență cumulată în general pozitivă şi importantă pentru comu-
nitate. Văd şi figuri noi care vin pe baza unor modele serioase. Mă bucură ceea 
ce constat, îi văd foarte serioşi, îi văd dedicați comunităților, îşi doresc să facă 
treabă. Nu am sesizat foarte multe ascunzişuri în comportamentul lor şi asta mă 
bucură foarte mult. Discursul duplicitar a început să dispară, ipocrizia în poli-
tică de care am avut parte acum 10-15 ani, era cumplită, una vorbeam şi alta se 
întâmpla în spate, s-au uitat pentru că e clar, nu duce la nimic bun. Sunt optimist 
în ceea ce priveşte calitatea administrației publice locale din județul Mureş şi din 
România. Le transmit pe această cale să aibă mintea deschisă spre a crea bunăstare 
comunităților pe care le reprezintă şi mult succes în implementarea proiectelor pe 
care le au”
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Sărbătoarea Rusaliilor este un eveni-
ment care este serbat cu cinste şi onoa-
re de comunitatea din Deda. An de an, 
în cea de-a doua zi de Rusalii, după ce 
se iese de la sfânta slujbă, cu mic cu 
mare sătenii, împreună cu invitații lor, 
se îndreaptă spre platoul de pe malul 
râului  Mureş, să petreacă clipe alese, să 
depene amintiri, dar şi să mențină vie 
tradiția târgului de Rusalii din Deda. 
Ca în fiecare an, administrația locală a 
pregătit un spectacol popular de toată 
lauda, mai ales pentru că din program 
au făcut parte artişti şi dansatori locali, 
majoritatea fii ai comunei Deda. Pro-
gramul de la scena Târgului Rusaliilor 
a fost prezentat de îndrăgitul solist 
Andrei Romanică, care a interpretat 
câteva piese din repertoriul său, alături 
de Livia Harpa, care a cântat pentru 
prima dată la acest eveniment. Tinerii 
din comună au jucat, au cântat, dar au 
şi prezentat sceneta „Pupăza din tei” 
a lui Creangă, prin intermediul căreia 
am fost purtați în vremurile arhaice ale 
vieții satului. Chiar dacă termometrele 
arătau temperaturi ridicate, spectatorii 
nu s-au clintit din fața scenei, dar după 
ce programul a fost încheiat, s-au ră-
corit la terasele amenajate cu mâncare 
şi băuturi reci, locații perfecte pentru 
socializare. 

Istoria Târgului de la Deda

Încă din vechime era cunoscută tradiția 
Târgului de la Deda. Aici se adunau, pe 
malul râului Mureş, oameni din cele 
patru sate ale comunei de azi, anume 
Deda, Pietriş, Filea şi Bistra Mureşului, 
dar nu numai. La târg veneau oameni 
de pe toată Valea Mureşului Superior şi 
nu oricum „Aici se întâlneau din cele 
patru sate ale comunei tineri şi mai 
vârstnici, îmbrăcați în costume popu-
lare, fiecare cu ceteraşii lor şi pe malul 
Mureşului încingeau hore tradiționale 
cu jocuri specifice din fiecare zonă” a 
menționat Lucreția Cadar, primarul 
comunei Deda, care a mai adăugat 
faptul că „ azi la Deda nu facem alt-
ceva decât să readucem o tradiție a 
locurilor, anume renaşterea Târgului 
tradițional de la Deda. În trecut, prin 
sărbătoarea Rusaliilor se simboliza în-
ceperea verii, iar prin târgul care se or-
ganiza, cetățenii comunei, gospodarii, 
agricultorii îşi asigurau necesarul de 
unelte furci, greble, dar şi cele necesare 
pentru a uşura munca la câmp, ulcior 
pentru apă, farfurii din lut, hamuri. 
Această tradiție merită pusă în valoare 
şi dusă mai departe”. 

Ieri și azi

Târgul tradițional a fost modernizat 
dacă putem spune aşa, prin faptul că 
ceteraşii au fost înlocuiți cu artişti, iar 
jocul de pe malul apei s-a mutat pe 
scenă. Mândria sătenilor în schimb 
a rămas aceaşi, pentru că jocul po-
pular specific zonei, portul popular 
tradițional şi bineînțeles cântecul, sunt 
bine duse mai departe de tinerii din 
comună. Generațiile s-au schimbat, 
dar de aproape 4 ani, iată că s-a înche-
gat un nou grup de elevi care au pre-
luat ştafeta de la tinerii din Ansamblul 
”Cununa Călimanilor”, care vreme de 
13 ani au reprezentat cu cinste comuna 
Deda, dar şi România, la festivalurile 
internaționale la care au participat. 

Premii la nivel 
internațional

Copiii din ”Cununa Călimanilor” re-
prezintă cu cinste România şi comuna 
Deda la toate concursurile şi festivalu-
rile la care au participat până acum. Po-
lonia, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Turcia 
sunt doar câteva țări în care au fost 
prezentate tradițiile zonei noastre, dar 
şi din alte zone ale țării pentru că „în 
momentul în care mergem la un festi-
val, nu reprezentăm doar zona noatră, 
reprezentăm toată România” a precizat 
Vasile Gabor, instructorul Ansamblu-
lui „Cununa Călimanilor” din Deda. 
Rezultatele nu au întârziat să apară, 
după ani de muncă, în care tinerii din 
comuna Deda au învățat să joace şi au 
pregătit dansuri populare tradiționale, 
specifice în mai multe zone ale țării, 
palmaresul de premii s-a înmulțit con-
siderabil. Cinste lor, părinților, instruc-
torilor, dar şi administrației locale care 
a sprijinit dezvoltarea acestui ansam-
blu, pentru a le oferi tinerilor o punte 
de legătură între trecut şi viitor. 

Cununa Călimanilor va 
reprezenta România în 
Macedonia

În perioada 14-18 iulie, cele 18 perechi 
din Deda vor participa la Festivalul 
Internațional din Macedonia. De mai 
bine de trei ani, tinerii au preluat ştafeta 
de la vechea generație a ansamblului, 
cărora viața le-a oferit acum o altă cale, 
dar cu siguranță „ei vor fi marcați pe 
viață de anii petrecuți în ansamblu. Vin 
cu drag la spectacole, când facem o pe-
trecere, primul lucru e să facem o în-
vârtită.  De trei ani şi jumătate lucrăm 
cu alte 18 perechi de tineri şi vrem să 
îi formăm aşa cum trebuie, deoarece ei 
reprezintă acum folclorul românesc” a 
afirmat Vasile Gabor, instructorul an-
samblului. 
Lucreția Cadar, primarul comunei 
Deda, e mândră de faptul că tradiția 
e dusă mai departe, că sunt tineri care 
nu lasă tradiția să piară. Acesta e moti-
vul pentru care de fiecare dată când e 
spectacol şi joc în sat, apelează cu în-
credere la aceşti tineri, cu ajutorul că-
rora „locuitorii se pot bucura de ceea 
ce este frumos, tradițional, iar tinerii 

văd că această tradiție continuă, au 
plăcerea să îmbrace portul popular, să 
joace, să cânte ceea ce este specific Văii 
Mureşului Superior şi comunei Deda”. 
Pentru Festivalul Internațional din 
Macedonia, Ansamblul „Cununa Că-
limanilor” a pregătit suite de pe Valea 
Mureşului Superior, zona Făgăraşului, 
fecioreşti din Transilvania şi Câmpia 
Transilvaniei. De menționat e faptul 
că tinerii nu se vor opri aici în ceea ce 
priveşte zonele țării pe care le prezin-
tă publicului spectator. În toamnă vor 
începe să lucreze zona Bucovinei. „La 
formarea unei noi generații, primii ani 
sunt mai grei, pentru că e destul de di-
ficil să te obişnuieşti cu ritmurile fol-
clorice din diferite zone ale țării” a mai 
menționat instructorul ansamblului, 
care are mari aşteptări de la aceşti ti-
neri „îmi doresc să ne situăm în rândul 
țărilor bune în ceea ce priveşte folclo-
rul, deoarece la Deda e o zonă cu copii 
deosebiți, cu oameni care țin la jocul 
popular. Le mulțumesc părinților, Pri-
măriei şi Consiliului Local Deda, dar 
mai ales copiilor că lasă alte preocupări 
deoparte pentru a duce mai departe 
tradițiile, portul popular şi obiceiurile 
din zona noastră”. 
Dragostea pentru tradiție la Deda e 
moştenire de familie, pentru că în 
această zonă, familia e determinantă, 
ea a dorit ca propriul copil să evolueze 
pe scenă, fie ca solist, fie ca dansator. 
Familia a fost cea care a îndreptat copi-
lul spre a face ceva din punct de vedere 
folcloric. Înainte de anii 90, părinții co-
piilor au dansat, au făcut parte din an-
samblu, iar acum ei îşi doresc să învețe 
şi cei mici acest lucru. Ei văd cultura 
ca un factor de stabilitate în contextul 
actual. Cultura noastră populară e pia-
tra de temelie a culturii româneşti. De 
acolo, de la vatra satului a început totul, 
de la hora satului, iar noi, cei de azi, nu 
trebuie să uităm de aceste lucruri. Ele 
ne reprezintă, ele ne caracterizează. Ei 
şi tinerii care se luptă să spele onoarea 
țării noastre prin ceea ce ne-a ridicat, 
tradiția, portul şi glia strămoşească. Le 
mulțumim pentru acest lucru şi le do-
rim mult succes în Macedonia!

Vasile Gabor

Maestru coregraf al Ansamblului 
„Cununa Călimanilor”, a îmbrățişat 
această profesie din 1975. Cetățean al 
comunei Deda, s-a întors pe meleaguri 
natale pentru a sprijini folclorul zonei. 
Acesta spune despre meseria pe care 
o are că „e şi frumoasă, e şi grea, cu 
urcuşuri cu coborâşuri, dar după ce te 
formezi, rămâi cu acest microb cu care 
mergi până la capăt”.
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Alexandra COTOI

Cântec, joc și voie bună de Rusalii la Deda
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Cum ne-a afectat ultima ploaie

27.06.2016 Prima ploaie 
puternică și consecințele 
ei

A plouat tare, dar nu mai puternic față 
de alte zile, însă suficient încât apa să 
curgă valuri în grădini, curți și case. 
…a ajuns în casă!! ... pe cine să dau 
vina? Pe administrație, pe natura ori 
pe cei ce nu și-au săpat șanțurile? Azi 
nu voi scrie despre politica partidelor, ci 
despre un altfel de politică, a conștiinței, 
a relației dintre oameni. Este vorba de 
un cumul de vinovați pentru aceste eve-
nimente nefaste! 

Apa de peste drum a curs în curtea 
noastră şi a altor doi vecini. Din feri-
cire pentru ei şi din păcate pentru noi, 
am fost singurii afectați mai puter-
nic, având în vedere că apa a pătruns 
în casă. Pompierii au ajuns pe strada 
noastră, s-au mobilizat, au montat mo-
topompe, dar în zadar. Apa a crescut 
cu fiecare minut trecut. În câteva zeci 
de minute casa s-a umplut de apă...aşa 
că vom spune adio vechiului parchet şi 
bun venit celui nou! 
Ne-au sărit în ajutor rude, prieteni şi 
câțiva vecini binevoitori. Nu mai ştiam 
care pe ce să punem mâna: pe găleți, 
prosoape, lopeți? Pentru a ține piept 
apei, grămada de nisip din curte am fo-
losit-o în ajutorul nostru, umplând saci 
pe care i-am aşezat în calea apei.
În toată această perioadă Max 
(băiețelul meu), dormea. Către miezul 

nopții, m-am retras cu el în vecini de-
oarece ”cadrul” creat nu era tocmai be-
nefic pentru el, un copil de patru luni. 
Mai apoi, pentru că am fost nevoiți să 
găsim o soluție pe termen lung în fa-
voarea lui, naşii ne-au cazat pentru câ-
teva zile la ei.
  
28.06.2016 Despre atitudi-
ne și oameni

A doua zi am avut din nou emoții. Adi 
era venit în vizită la noi, atunci când 
a sunat telefonul. Era vecinul care ne 
anunța ca apa adunată în grădini curge 
din nou peste drum, în curtea noastră, 
asta deşi nu mai plouase. Cum pămân-
tul era îmbibat de apă, nu a avut unde 
se mai scurge, iar asta a dus la acest 
eveniment neplăcut şi nedorit pentru 
noi. 
Îmi pun mâinile în cap şi încep să am 
noduri în stomac. Dacă apa ajunge din 
nou în locuință?
Adi a aranjat din nou sacii în aşa fel în-
cât apa ce curgea la noi să nu mai ajun-
gă în casă. A ieşit în stradă şi însoțit de 
vreo câțiva vecini de bună credință, au 
dat târcoale pe la şanturile celor care 
deşi au obligația, nu le-au curățat.

Când aroganța dă mâna cu 
indiferența

La vreo două/trei case de noi, pe partea 
cealaltă de drum, un pod şi un şanț au 

fost înfundate 
de-a binelea, oprind apa să-şi țină cur-
sul firesc. Găsim astfel ”vinovatul fără 
vină”. Proprietarul se bate în piept că 
apa curge prin şantul lui, cu toate că e 
vizibil şi toți cei prezenți constată con-
trariul. Ne vorbeşte de sus, cu trufie...
Nu mă mai pot abține şi îi spun pe un 
ton calm, calculat „să fie fără supărare, 
dar o parte din vină pentru cele întâm-
plate o aveți şi dumneavoastră. Dacă vă 
era şanțul curățat nu se ajungea chiar 
aici…” Răspunsul vine rapid şi mă 
şocheză „nu erați inundați dacă aveați 
casă, nu colibă”… 
Oooo...îmi cer iertare că nu suntem 
atât de avuți, îmi cer scuze că nu ne ri-
dicăm la rangul dumneavoastră! Prin 
astfel de vorbe n-ați făcut altceva decât 
să vă luați masca de pe față. Dacă aş 
fi fost în locul dumneavoastră, mi-aş 
fi băgat capul în pământ, acceptându-
mi vina! Dar n-ați făcut altceva decât 
să râdeți, văzând cum alții trudesc să 
rezolve ceea ce dumneavoastră ar fi 
trebuit să faceți.
Acesta-i un caz al acestui eveniment 
care m-a şocat. Un altul face referire tot 
la oameni. Tot din pricina şanțurilor 
necurățate, apa nu putea să ia direcție 
nici spre stânga casei noastre. Un vecin 
dă o mână „puternică” de ajutor şi sapă 
podul unui alt proprietar, pod căruia îi 
lipsea un tub de scurgere, fiind astfel 
format un-aşa zis dig între partea noas-
tră şi ceilalți locuitori ai cartierului. În 
momentul în care digul a fost distrus, 

vecinii prin şanțurile cărora apa nu 
curgea, au sărit ca arşi: „păi ce faceți, 
de ce săpați aici? Dacă dați drumul la 
apă curge şi prin şanțurile noastre”. Nu 
mai putem vorbi despre normalitate, 
despre bunăvoință.
N-am scris aceste rânduri pentru a mă 
plânge, ci din contră, pentru că am 
constatat  faptul că oamenii sunt mai 
răi decât ştiam, iar dacă necazul nu se 
află în curtea lor, nu-i doare de cel de 
lângă ei. Dureros că o mână de oameni, 
o mică comunitate care în loc să fie în-
chegată, se dezbină. 
Nu mă pot plânge pentru că în aceeaşi 
zi şi alte case din Reghin au fost afecta-
te de ploaie, poate mai puternic decât a 
noastră. În restul țării nici nu mai înca-
pe vorba, însă vreau să trag un semnal 
de alarmă. Nu doar administrația are 
obligații, nu doar natura este vinova-
tă pentru dezastrele lăsate în urmă de 
ploaie. Fie că ne place ori nu, printre 
cei vinovați, ne numărăm şi noi. Sun-
tem buni la teorie, dar practica  ne dis-
truge. Nu e suficient să dăm din gură, e 
important să punem mâna la treabă şi 
de ce nu, să devenim mai buni.
După toate cele întâmplate, 
administrația locală dă o mână de aju-
tor, fiind nevoită în cazul de față să-şi 
unească forțele cu Primăria Solovăstru 
pentru a identifica vechile hărți unde 
sunt trecute canalele de scurgere pen-
tru a le pune la punct. Poate asta ne 
salvează de un alt trist episod. 

Școală de tatuatori deschisă în România
Arta tatuajelor i-a cuprins încet și pe 
români. Deseori, cei care doresc să-și 
păsteze altfel amintirile ori pur și sim-
plu să marcheze un eveniment, un fapt, 
un sentiment ori pur și simplu doresc un 
semn permanent pe  corpul lor, apelează 
la tatuaje.
Însă, pentru ca finalul să fie unul dorit 
şi fără regrete, este important ca ceea 
ce prinde viață din mâna tatuatorului 
să fie cu bun gust. Pe lângă asta, pe 
primul plan este igiena şi sănătatea cli-
entului, aşa că cei care apelează la sa-
loanele neautorizate pentru un tatuaj 
trebuie să fie foarte atenți.
S-a deschis prima şcoală de tatuatori 

din România în Bucureşti. Inițiativa 
îi aparține lui Costi Azoiței, iar la in-
augurare au luat parte personalități în 
domeniu, printre care Ami James de 
la Miami Ink.  „Era nevoie de o astfel 
de şcoală, pentru că există foarte mul-
ţi amatori pe piaţă şi, drept urmare, 
există şi foarte multe eşecuri. În fiecare 
zi ne intră în saloane câte o persoană 
sau două, cu infecţii oribile, cauzate de 
oameni ce se autoproclamă tatuatori” 
spune Costi Azoiţei (tattoo artist), citat 
de Mediafax. 

Diplomă acreditată de Mi-
nisterul Învățământului

Reghineanul Andrei Suciu alias Tsoie, 
profesionist în domeniu, are tot res-
pectul pentru inițiatorul acestei şcoli, 
însă este de părere că prețurile mari 
pentru un curs ar putea afecta aceas-
tă şcoală. ”Nota 10 pentru ceea ce face 
Costi în meseria asta, adică prin faptul 
că îşi investeşte o grămadă de timp şi 
bani ca să aducă la noi acest „job” să-i 
zicem aşa. Este şi un marketing bun, 
şcoala fiind la Bucureşti, populație 
mare, mentalitatea mai deschisă decât 
la noi la „periferie”. Dar cred că nu va 
merge, ținând cont de prețurile pe care 
trebuie să le plătească un client care 
vrea să parcurgă această şcoală, 2000 - 

4000 de euro fiind un curs de 6-8 luni. 
Pentru prețurile şi banii de la noi din 
țară, sunt cifre mari, părerea mea” spu-
ne Tsoie.
Andrei Suciu consideră că mai este de 
lucrat în ceea ce priveşte deschiderea 
românilor față de meseria de tatuatori 
cât şi față de tatuaje, însă ”sunt de pă-
rere că începem să ne deschidem ochii 
şi mentalitatea înspre bine, dat fiind 
faptul că numărul celor care apelează 
la tatuaje creşte de la an la an, chiar se 
triplează”.  (C.Ș.)

Cămaşa tradiţională din portul popu-
lar românesc şi Sânzienele au fost săr-

bătorite la Reghin printr-un spectacol 
cultural artistic organizat de Muzeul 

Etnografic „Anton Badea” în parte-
neriat cu Primăria şi Consiliul Local 
Reghin. 24 iunie nu a fost doar o zi în 
care a fost sărbătorită ia şi Sânzienele, 
ci a avut şi o semnificaţie religioasă şi 
anume Naşterea Sfântului Ioan Bote-
zătorul. Îmbrăcaţi în haine de sărbă-
toare, iubitorii tradiţiilor populare au 
fost prezenţi la acest eveniment în care 
organizatorii au prezentat semnificaţia 
acestei zile prin scenete, parada modei 
cu ii realizate de un meşter popular lo-
cal, dar şi un atelier în care publicul a 
avut ocazia de a învăţa cum se împle-
tesc coroniţele din sânziene. „Coroni-
ţele se împletesc în trei cu două codiţe 
de sânziene, un fir de grâu şi se leagă 
cu aţă. Când eram copii, adunam sân-
zienele cu o zi înainte, iar seara se fă-
ceau colacii de sânziene pentru fiecare 
membru al familiei, se spunea numele 
apoi se arunca pe casă. Celui care îi că-
dea coroniţa de pe acoperiş se spunea 
că poate să moară. Copiii de regulă se 

speriau, însă părinţii îi linişteau” ne-a 
povestit creatoarea populară, Viorica 
Şandru.
În cadrul evenimentului au avut loc şi 
recitaluri de muzică populară şi uşoa-
ră, dar şi un ritual de Sânziene numit 
„La porţile soarelui”. Spre deosebire de 
alte personaje mitice, Sânzienele sau 
Drăgaicele aduc fertilitate culturilor 
agricole, femeilor căsătorite, păsări-
lor şi animalelor şi apără lanurile de 
intemperiile naturii. Sărbătoarea Sân-
zienelor are loc la trei zile după Solsti-
ţiul de Vară, cea mai lungă zi din an, 
moment de răscruce situat la mijlocul 
anului şi înscris sub semnul focului, 
al Soarelui. Se spune că, în noaptea de 
Sânziene 23 spre 24 iunie, se deschid 
porţile cerului şi lumea de dincolo vine 
în contact cu lumea pământeană. Tot 
în noaptea dinaintea sărbătorii, fetele 
obişnuiau să pună sub pernă flori de 
sânziene, în speranţa că astfel îşi vor 
visa ursitul. (D.P.)

Ia și Sânzienele, sărbătorite printr-un spectacol
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