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singurul ziar bilunar din Reghin distribuit în 8000 de exemplare

Încă din cele mai vechi timpuri, omul 
a aspirat spre evoluţie, atât asupra so-
cietăţii în care trăieşte, cât şi a caracte-
rului şi a personalităţii sale. După mai 
mulţi ani în care tehnologia, evoluţia 
şi societatea au cunoscut numeroase 
modificări, o importanţă  deosebită 
trebuie acordată şi evoluţiei umanităţii. 
Din momentul în care omul a devenit 
o fiinţă conştientă, acesta a încercat să 
stăpânească lumea prin cunoaşterea 
ei. Dincolo de structura sa biologică, 
omul este o fiinţă complexă, capabilă să 
se autodepăşească, un creator de valori 
spirituale şi  materiale  transmisibile 
din  generaţie în generaţie, iar în cazul 
în care capacităţile creierului uman 
nu cunosc limite, cu toate acestea, de 
multe ori şi în foarte multe situaţii ne 
găsim în imposibilitatea de a găsi o re-
zolvare. În decursul a milioane de ani, 
evoluând de la omul primitiv la cel 
contemporan, omul a trecut de la lim-
bajul nearticulat la un limbaj complex 
şi elevat, realizând un schimb de expe-

rienţă cu ceilalţi membri ai comunită-
ţii. În comunităţile primitive, persona-
litatea membrilor era nediferenţiată şi 
coincidea cu cea a grupului.  Odată cu 
apariţia formelor de scriere, se remarcă 
necesitatea omului de a localiza infor-
maţia pe un suport extern, de a o stoca 
şi de a o distribui celorlalţi membri ai 
comunităţii sale. Aşa au apărut primele 
structuri care depozitează cunoaşterea 
şi informaţia, aşa au luat naştere re-
laţiile sociale şi convieţuirea în bune 
condiţii, toate aceste premize ducând 
spre un lucru foarte important pentru 
societatea modernă, şi anume CO-
MUNICAREA. Chiar dacă mai sus am 
putut constata faptul că încă din cele 
mai vechi timpuri, omul a încercat să 
descopere, să cunoască şi să comunice 
prin cât mai multe forme, conştienti-
zând asta ca pe o clară evoluţie spiritu-
ală şi socială, în prezent se poate vedea 
ucis de propriile descoperiri. Transfor-
mat într-un mic sclav al tehnologiei, 
locuind în spaţii rigide, înconjurat de 

calculatoare, televizoare, conexiuni la 
internet şi multe alte „evoluţii” ce au 
revoluţionat lumea, omul modern uită 
să mai comunice, uită să comunice 
privindu-şi interlocutorul în ochi...şi 
atunci mai putem oare vorbi de o evo-
luţie? Nu este ea, de fapt, o involuţie a 
caracterului uman, invers proporţio-
nală cu evoluţia societăţii? Ce aşteptări 
avem de la modernitate? Cu toţii ştim 
faptul că ne dorim maşini care vor 
zbura, internet asemănător cu viteza 
luminii, medicamente care să distrugă 
cancerul şi multe alte astfel de evoluţii, 
însă putem  să enumerăm la fel de clar 
şi aşteptările pe care le avem de la uma-
nitate? Realizăm oare faptul că pe zi ce 
trece, omul aspiră spre involuţie spiri-
tuală, culturală sau chiar umană? Rea-
lizăm cât de uşor cădem într-un abis al 
comunicării defectuase, fără a ne privi 
în ochi şi fără a-l avea faţă în faţă pe 
cel cu care vorbeşti? Comunicăm prin 
mesaje, mailuri, emoticoane....şi din ce 
în ce mai rar prin viu grai. Acest acces 

nelimitat la informaţie şi cunoaştere nu 
a făcut altceva decât, într-un mod pa-
radoxal, să ne îngrădească orizonturile, 
să ne facă să depindem de tot ceea ce 
înseamnă energie electrică, pentru că o 
zi fără electricitate, în societatea zilelor 
noastre, este simţită asemănător unui 
dezastru nuclear, în timp ce omul nu 
cunoştea elecricitatea în trecut. Toa-
te aceste beneficii produc dependenţa 
noastră faţă de inovaţie şi tehnologie, 
când noi ar trebui să fim dependenţi 
doar unul de celălat! După un lung şir 
de constatări sumbre şi înspăimântă-
toare ale evoluţiei umane, cred că ar fi 
foarte sănătos dacă ne-am uita puţin în 
spatele a ceea ce înseamnă ecranul tele-
fonului, monitorul calculatorului şi să 
încercăm o zi de supravieţuire în mij-
locul muntelui şi al naturii, prin zone 
în care internetul şi telecomunicaţiile 
sunt încă mistere.
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Ziua Comunei Deda

Ziua de 3 septembrie a fost zi de sărbă-
toare pentru cetățenii comunei Deda. 
Primăria şi Consiliul Local al comunei 
Deda, în frunte cu primarul Lucreția 
Cadar, au organizat „Ziua Comunei 
Deda”, pe platoul de lângă râul Mureş, 
spațiu care a beneficiat de investiții ma-
jore „am realizat o investiție pe acest 
spațiu şi am constatat cu bucurie că 
cetățenii au venit în număr mare pen-
tru a vedea noua fațadă a Pieței, iar azi 

au venit să petreacă. Investițiile nu se 
vor opri aici, acum lucrăm la proiectul 
pentru asfaltarea şi pavarea spațiului, 
iar în primăvara anului viitor vom re-
aliza investiția” a precizat primarul co-
munei Deda, Lucreția Cadar. 

Cetățeni de onoare şi cu-
pluri felicitate pentru „Nun-
ta de aur”
Organizatorii au felicitat cuplurile care 
au aniversat 50 de ani de căsnicie, în 
semn de respect pentru exemplul pe 
care aceştia îl oferă urmaşilor lor. Pe 

lângă premierea celor 15 cupluri, pri-
marul Lucreția Cadar, împreună cu vi-
ceprimarul Marius Ceontea şi Consiliul 
Local Deda au decis ca trei cetățeni ai 
comunei Deda să fie declarați cetățeni 
de onoare. Astfel, părintele Dumitru 
Fărcaş, alături de vechii primari Ioan 
Ghidiu şi Gavril Păşcan au primit titlul 
de cetățeni de onoare ai comunei, în 
semn de respect şi prețuire pentru ac-
tivitatea şi binele adus comunei Deda. 

Cadou muzical în dar de 
ziua Comunei Deda
Pe scena evenimentului au evoluat 
interpreți de muzică populară renumiți 
Cristian Pomohaci, Leontina Pop, dar 
şi tinere talente care au smuls aplau-
ze de la publicul prezent. Ansamblul 
„Cununa Călimanilor” din Deda a fă-

cut senzație, grupa mică a ansamblului 
prezentând suite de jocuri populare din 
diverse zone etnofolclorice ale țării, iar 
surpriza acestei ediții a constat în fap-
tul că tinerii care au evoluat în trecut 
în cadrul acestui ansamblu s-au reunit 
pentru a le oferi părinților, rudelor şi 
prietenilor, în dar de ziua comunei, câ-
teva jocuri prin intermediul cărora au 
purtat renumele comunei Deda pe cele 
mai înalte culmi ale succesului. Mo-
mentul a fost extrem de emoționant, 
mai ales pentru faptul că aceştia s-au 
reîntors acasă din zone îndepărtate ale 
țării şi nu numai. 
Sidonia Prodan, Formația Haiducii şi 
Mandinga i-au făcut pe cei prezenți să 
danseze şi să cânte pe ritmurile muzicii 
uşoare, seara încheindu-se cu un spec-
taculos foc de artificii.

Ziua Comunei Lunca Bradului

Comuna Lunca Bradului a sărbăto-
rit duminică, 4 septembrie, o nouă 
ediție a Zilei Comunei Lunca Bra-
dului, eveniment ce a reunit sute de 
spectatori atât din comună, cât şi din 
împrejurimi. Organizatorii, Primă-
ria şi Consiliul Local Lunca Bradului 

au demonstrat încă odată faptul că 
prețuiesc cetățenii comunei, oferindu-
le o zi în care să uite de preocupările 
zilnice şi să petreacă împreună câteva 
ore de relaxare, acompaniate de multă 
voie bună. Vultur Petru, primarul co-
munei Lunca Bradului, a reuşit ca în 
caest an să ofere un program muzical 
de excepție cetățenilor, invitându-i să 
cânte pe Ciprian şi Mihaela Istrate, 

Veta Biriş, Dumitru Fărcaş, Semnal M 
şi mulți alți interpreți de muzică popu-
lară şi uşoară. După slujba oficiată în 
aer liber de preotul paroh Vasile Buri-
an, spectacolul la scenă a fost început 
de cei mai mici cetățeni ai comunei 
Lunca Bradului, care fac parte din An-
samblul Brădulețul. Ei au fost bucuria 
părinților şi a bunicilor, care îi admirau 
pentru felul în care ştiu să joace, dar şi 
pentru faptul că cei mici îmbracă cu 
mândrie portul popular. 
În cadrul evenimentului s-a sfințit noua 
Cruce de pe Stâncă, un monument ce 
exista şi în trecut „dar era din lemn, 
iar construcția nu reprezenta trăinicie 
pe veci. Am decis să înlocuim vechea 

Cruce cu una nouă, din marmură, care 
cu siguranță va fi mult mai trainică” a 
menționat Petru Vultur, edilul comu-
nei Lunca Bradului. Slujba de sfințire a 
fost realizată imediat după deschiderea 
oficială, la care au participat primarii 
comunelor Deda şi Răstolița, Lucreția 
Cadar şi Marius Ioan Lirca, alături de 
vicepreşedintele CJ Mureş Alexandru 
Cîmpeanu.
Seara a fost încheiată cu un foc de arti-
ficii, evenimentul bucurându-se de un 
real succes. 

Alexandra COTOI

Alexandra COTOI



NR 109 3EVENIMENT

Festivalul Văii Gurghiului, promotor de tradiţie şi folclor

Tradiţiile, folclorul şi viaţa arhaică au 
renăscut şi în acest an la ediţia a XI-a, a 
Festivalului Văii Gurghiului. Edilii care 
fac parte din Asociația Comunităților 
Văii Gurghiului, cu sprijinul oamenilor 
care încă mai au obiecte tradiționale, 
au scos din lada de zestre cea mai de 
preț moştenire lăsată de bunici, tradiţia 
şi straiele populare. Cu mic cu mare, 
locuitori ai zonei sau turişti veniţi spe-
cial pentru acest eveniment, au savurat 
din plin cele trei zile pline de arhaic şi 
autentic. Căsuţele din Satul Alegoric 
de pe platoul Fâncel au fost unul din-
tre punctele de atracţie pentru vizita-
tori. Gătite de sărbătoare, cu straiele 
cele mai frumoase, reprezentând Valea 
Gurghiului, i-au întâmpinat pe toți cei 
care au dorit să călătorească în trecut, 
pentru a descoperi modul de viață al 
bunicilor şi străbunicilor noştri. Ospi-
talitatea gazdelor i-a făcut pe vizitatori 
să retrăiască emoţiile şi sentimentele 
de linişte din mediul arhaic. „Am fost 
unul dintre organizatorii de început al 
acestui festival, nu am lipsit de la nicio 
ediţie şi mă bucură să văd faptul că de 
la an la an, e tot mai bine structurat, 
pune în valoare tot mai mult poten-
ţialul şi frumuseţile Văii Gurghiului, 
oamenii, tradiţiile zonei, precum şi 
portul popular” a declarat senatorul 
Alexandru Petru Frătean. „Trebuie 
spus faptul că amploarea acestui festi-
val se datorează într-o bună parte, atât 
echipelor  de organizare, cât şi aportul 
mare pe care îl are  promovarea în acest 
eveniment, fără de care nu am fi putut 
aduce oameni care să descopere tradi-
ţiile şi folclorul zonei” a declarat depu-
tatul Cristian Chirteş.
Asociaţia Comunităţilor Văii Gurghiu-
lui, formată din Municipiul Reghin şi 
comunele Solovăstru, Gurghiu, Hodac 
şi Ibăneşti, în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Mureş şi Instituţia Prefectu-
lui Judeţ Mureş, au reuşit să aducă în 
faţa publicului, tradiţia populară ro-
mânească şi totodată să-i încânte cu 
un program artistic deosebit cu nume 
mari ale muzicii populare şi uşoare, 
dar şi artişti locali.

Competiţia nelipsită de la 
Festivalul Văii Gurghiului

În cele trei zile ale Festivalului Văii 
Gurghiului, nu au lipsit nici de această 
dată competiţiile sportive. Mânuirea 
motofierăstraielor în cadrul concursu-

lui de fasonatori, abilitatea alergători-
lor de pe Valea Gurghiului demonstra-
tă în cadrul crosului montan sau gustul 
special oferit mâncărurilor tradiționale 
de bucătari în concursul gastronomic 
au reprezentat cheia succesului pen-
tru câştigătorii care nu au plecat acasă 
cu mâna goală, ci cu premii valoroase, 
oferite de organizatori. 
Întrecerile sportive din cadrul festiva-
lului Văii Gurghiului au debutat cu un 
concurs de fasonat, în cadrul căruia 
s-au întrecut trei dintre cei mai price-
puţi mânuitori de drujbă. Competiţiile 
au continuat şi în ultima zi a festivalu-
lui cu un concurs de cros montan unde 
de la cele mai fragede vârste, până la 
veterani, toţi au alergat pentru sănăta-
te.  Întrecerile au continuat cu cel mai 
gustos preparat,  tradiţionalul concurs 
gastronomic de pe platoul Fâncel, care 
a băgat în competiţia pentru marele 
premiu, patru dintre comunităţile de 
pe Valea Gurghiului. Cei mai iscusiţi 
bucătari din Hodac, Solovăstru, Gur-
ghiu şi Glăjărie,  s-au întrecut în a găti 
cel mai gustos preparat care să respec-
te cerința: carnea de porc. După lungi 
deliberări, juriul a hotărât ca marele 
premiu să ajungă în cele din urmă la 
comunitatea din Hodac.
Ca în fiecare an, marele premiu al con-
cursului gastronomic a fost oferit de 
Ardeal TV, constând într-un vițel care 
a şi primit un nume pe scenă, Mugurel. 
Nu doar concursul gastronomic a fost 
premiat de Ardeal TV, ci şi concursul 
de pescuit, unde au fost oferite acceso-
rii şi obiecte necesare practicării aces-
tui sport. 

Șezătoarea Ardeal TV

Satul Alegoric de pe Platoul Fâncel s-a 
mărit de la această ediție prin două 
construcții noi: terasa comunei Solovă-
stru şi Șezătoarea Ardeal TV. În acest 
an, noul edil al comunei Solovăstru, 
Chirilă Ilie Tătar, alături de Consiliul 
Local Solovăstru şi oameni săritori din 
comunitate au înlocuit vechiul spațiu 
destinat servirii mesei cu o terasă nou-
nouță, în care vizitatorii au putut pe-
trece pe de-a dreptul la ediția a XI-a a 
Festivalului Văii Gurghiului. 
Șezătoarea Ardeal TV, un proiect mai 
vechi al lui Daniel Gliga, manager Ar-
deal TV şi Neluțu Gliga, directorul 
Festivalului Văii Gurghiului, a devenit 
realitate. Construcția, amplasată între 

casele comunelor Solovăstru şi Gur-
ghiu este destinată poveştilor la gura 
sobei, unde să se afle ultimele noutăți 
din sat, dar totodată unde să se mun-
cească pentru ca tradițiile să nu piară, 
să fie scoase la iveală şi prezentate mai 
departe „televiziunea noastră a parti-
cipat efectiv la organizarea şi promo-
varea acestui festival de ani buni, iar 
acum a sosit momentul să ne implicăm 
mai mult. Prin această casă alegorică, 
vrem să avem un loc în care să putem 
realiza diverse obiceiuri, cu prilejul di-
feritelor sărbători. Aici pe Valea Gur-
ghiului am început şi nu am uitat acest 
lucru. Vrem să promovăm zona, pen-
tru ca fiecare turist care vizitează Ar-
dealul, să ştie că pe Valea Gurghiului, 
tradițiile sunt bine păstrate, promovate 
şi valorificate. Îi mulțumesc lui Neluțu 
Gliga pentru sprijinul acordat şi tutu-
ror celor care fac parte din Asociația 
Comunităților Văii Gurghiului, prima-
rilor şi oamenilor locului care ne-au 
primit în Satul lor, demonstrându-ne 
astfel că avem parte de încrederea lor” 
a precizat Daniel Gliga, manager Arde-
al TV şi GligaCATV. 

La mulți ani, Valea Gurghi-
ului! 
Ediția din acest an a fost o reuşită din 
toate punctele de vedere: vizitatori 
numeroşi, un program în care s-au 
regăsit nume sonore din diferite zone 
etnofolclorice ale României, precum 
şi vreme bună. Instituțiile care au fost 
angrenate în bunul mers al Festivalu-
lui Văii Gurghiului au demonstrat că se 
pot organiza astfel de evenimente fără 
incidente majore, iar la final, cu toții să 
fie mulțumiți că încă o ediție s-a înche-
iat cu succes. 
Pentru reuşita evenimentului, pe lângă 

Maria Precup, primar Mun. Reghin, 
Chirilă Ilie Tătar, primar com. Solo-
văstru, Laurențiu Boar, primar com. 
Gurghiu şi preşedintele Asociației 
Comunităților Văii Gurghiului, Ioan 
Farcaş, primar com. Hodac şi Dan Va-
sile Dumitru, primar com. Ibăneşti, 
reprezentanții CJ Mureş şi Instituției 
Prefectului Județ Mureş, probabil cel 
mai mult din greul organizării îl duce 
Neluțu Gliga, directorul Festivalului 
„am început organizarea acestei ediții 
în momentul în care s-a încheiat ediția 
anterioară, pentru că suntem atenți 
atât la plusurile, cât şi la minusurile 
evenimentului. Cel mai bine e să fii 
critic, iar atunci totul va ieşi mai bine 
decât te aştepți. Am prins experiență 
de atâția ani de când sunt director aici, 
iar acest lucru mă ajută. Știu că dacă 
vrem să avem artişti de seamă, trebuie 
să discuți cu ei din timp, astfel că noi în 
luna februarie, martie cel târziu, avem 
deja contractele semnate” a precizat 
Neluțu Gliga, căruia i-a fost mereu ală-
turi soția acestuia, Nicoleta, realizând 
astfel echipa perfectă pentru organiza-
rea unui astfel de eveniment. 
Ca în fiecare an, mii de oameni trec 
pragul Platoului Fâncel din Ibăneşti 
pentru a retrăi clipele copilăriei. Cele 
3 zile de festival s-au încheiat cu tra-
diţionalul foc de tabără în jurul căru-
ia vizitatorii s-au putut încălzi, uitând 
astfel, de temperaturile scăzute venite 
odată cu lăsarea serii.

Dora PATRON, 
Laura PAŞCAN şi Alexandra 
COTOI

Directorul Festivalului Văii Gurghiu-
lui, Neluțu Gliga, a petrecut duminică 4 
septembrie, alături de familie şi prietenii 
apropiați. Care a fost motivul? Aniver-
sarea zilei de naştere. Pentru binele făcut 
Văii Gurghiului prin implicarea lui în pro-
movarea şi perpetuarea tradițiilor locale, 
pentru că nu lasă folclorul să piară, pen-
tru perseverență, consecvență şi sprijin, îi 
transmitem prietenului nostru drag, gân-
duri pline de bine, sănătate şi să rămâi în 
continuare acelaşi Neluțu Gliga ani mulți 
de-acum înainte! 

La mulți ani, Neluțu Gliga!
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Tabăra de vară pentu copii, organizată 
de Biserica cu hramul Sfânta Treime, 

prin Centrul de zi Maria II din Reghin, 
a fost un real succes. De la vârste fra-
gede până la studenţi, toţi au încercat 
să petreacă momente unice într-un 
cadru deosebit. Prin pictură, elevii au 

încercat să descopere tainele a ceea ce 
înseamnă această artă, precum şi dife-
rite tehnici specifice picturii pe sticlă. 
Timp de o lună, sticla a prins viaţă în 
mânuţele celor mai pricepuţi învăţăcei, 
munca lor şi dăruirea fiind apreciate 
şi răsplătite. „Am încununat munca 
copilaşilor prin sfinţirea icoanelor. Au 
fost în această tabără aproximativ 85 de 
copii şi ne-am bucurat că părinţii i-au 
adus pentru a-şi petrece câteva ore pe 
zi într-un mod plăcut şi frumos, prin 
care să spună o rugăciune, chiar dacă 
au conştientizat sau nu acest lucru” a 
declarat preotul Dimitrie Gherman, 
organizator al taberei de vară dedicată 
picturii pe sticlă.
După o implicare desăvârşită, partici-
panţii au reuşit să expună publicului 
icoanele pictate prin diferite tehnici, 
acestea fiind admirate de către cei pre-

zenţi la ceremonia de sfinţire atât de 
importantă pentru participanţi. Mo-
nica Dan, coordonatorul taberei, a de-
clarat că a fost o experienţă deosebită 
„este pentru prima dată când lucrăm 
cu tineri de la vârsta de 4, 5 ani şi până 
la studenţi. Copiii sunt dornici să cu-
noască ceva nou, mulţi dintre ei au 
pictat pe hârtie cu pensulă şi acuarele, 
dar mai puţini pe sticlă, a fost o nouta-
te pentru ei, un început”. Participanţii 
au fost foarte încântaţi de faptul că au 
avut posibilitatea să petreacă o altfel de 
vacanţă, iar creaţiile lor le vor decora 
de acum casele.
Organizatorii îşi doresc ca pe viitor să 
mai poată aduce pe chipurile micuţilor 
la fel de multă bucurie prin organiza-
rea a cât mai multe astfel de activități. 
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Şcoală de Vară la Vătava

“Icoana din sufletul copilului”

Dacă pentru tot mai mulţi copii, va-
canţa înseamnă tablete, calculatoare, 
internet sau conversaţii interminabile 
pe site-urile de socializare, în această 
vară copiii locuitorilor din Vătava nu 
au avut prea mult timp pentru toate 
acestea.
O altfel de vacanţă a fost pusă la dis-

poziţia copiilor şi tinerilor din Vătava. 
Timp de o lună şi jumătate participan-
ţii au avut posibilitatea să petreacă mo-
mente distractive, culturale şi creative 
în cadrul primei ediţii a şcolii de vară 
de la Vătava, iniţiată de către preotul 
paroh din localitate, Vasile Rotaru. 
„Școala de Vară este un proiect aflat 
la prima ediţie, care s-a bucurat de un 
foarte mare succes în rândul copiilor şi 
al tinerilor din localitatea noastră. Ide-

ea acestui proiect a venit din dorinţa de 
a oferi copiilor din mediul rural şansa 
de a cunoaşte un alt mod de petrecere 
al vacanţelor. ” a declarat preotul Vasile 
Rotaru.
Organizatorii s-au străduit să ofere ce-
lor prezenti, pe lângă tainele picturii 
pe sticlă sau ale cusutului, numeroase 
activităţi sportive, culinare, educative. 
Tainele picturii pe sticlă au fost dezvă-
luite de profesorul Ioan Vodă din Tîrgu 
Mureş, care le-a deschis elevilor dra-
gostea pentru această artă.
 „A fost un proiect vast ce s-a întins pe 

o perioadă destul de lungă, în care am 
încercat să le oferim participanţilor ac-
tivităţi variate, pentru toate gusturile şi 
nădăjduim ca pe viitor, tabăra să devi-
nă o tradiţie în comunitatea noastră” a 
mai adăugat preotul Vasile Rotaru. 
Iniţiativa parohiei  a fost răsplătită de 
către participanţi cu zâmbete  şi bucu-
rie, aşteptând cu mare drag următoa-
rea ediţie, iar operele de artă rezultate 
în urma activităţilor au fost luate acasă 
de micii meşteri.

Laura PAŞCAN

Asociatia „Csilag” din Reghin cu spri-
jinul Consiliului Local şi al Primăriei 
Municipiului Reghin, au organizat în 
perioada 18- 21 august, cea de-a VI -a 
ediție a Zilelor Culturale Maghiare. Și 
de această dată, organizatorii au pre-
gătit pentru cei prezenţi, patru zile de 
distracție, bunădispoziţie şi relaxare.
Activităţi culturale, sportive, spectaco-
le, dar şi momente distractive pentru 

copii, au umplut zilele dedicate eveni-
mentului. Spectacole deosebite, activi-
tăţi în aer liber, serate  muzicale, dar şi 
diplome de onoare oferite persoanelor 
ce s-au implicat activ în viaţa culturală 
maghiară din Reghin au constituit mo-
mentele de apogeu ale evenimentului.
Activităţile din cadrul evenimentului 
s-au desfăşurat la Casa Municipală de 
Cultură „dr. Eugen Nicoară” şi pe sta-
dionul Avântul, unde formaţii şi in-
terpreţi de muzică populară şi uşoară 
maghiară au petrecut momente unice 

alături de publicul prezent până târziu 
în noapte. Nici în acest an nu au lipsit 
momentele dedicate istoriei locale  şi 
tradiţiilor maghiare.
Cei care au dorit să ia parte la Zilele 
Culturale Maghiare nu au stat cu sto-
macul gol, bucătari renumiți pentru 
rețetele lor au participat la tradiționalul 
concurs gastronomic de preparare a 
gulyaşului, spectatorii putând savura 
la finalul competiției bunătățile prepa-
rate. 
Cele patru zile de distracţie au fost în-

cheiate de cunoscuta trupă „Republic” 
din Ungaria şi de lampioanele ce s-au 
ridicat în văzduh sub privirile celor 
prezenţi.

Zilele Culturale Maghiare la Reghin
Laura PAŞCAN

Dora PATRON
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Judeţul Mureş este o mină de aur din 
punct de vedere  turistic,  alintat ca fi-
ind “Valea Loirei din Transilvania”, ce 
ascunde cel mai mare număr de cetăţi, 
castele şi conace din ţară. Chiar dacă 

multe dintre ele au ajuns între timp ru-
ine, sunt locuri în care monumentele 
istorice şi valorile inestimabile ale ţării 
se păstrează cu o mare responsabilita-
te. Acest fenomen de responsabilitate 
poate fi văzut cu ochiul liber şi în ca-
zul castelului Rakoczi-Bornemisza din 

Gurghiu.
Un impresionant complex arhitectural, 
cu un stil baroc bine definit şi ridicat 
din rămăşiţele fostei cetăţi a principi-
lor transilvăneni Bethlem şi Rakoczi, 
castelul a fost proprietatea mai mul-
tor familii nobiliare , Rakoczi,Teleki şi 
Bornemisza.  
„Complexul arhitectonic de la Gurghiu 
se încadrează în categoria A a monu-
mentelor istorice din România, fiind 
unul dintre cele mai importante monu-
mente pe care le avem. Din 2008, cas-
telul se află în administraţia Muzeului 
Judeţean Mureş  şi cu sprijinul Consi-
liului Judeţean am reuşit să facem une-
le intervenţii de urgenţă la acoperişul 
complexului şi la sistemul de electrici-
tate pentru a stopa  degradarea conti-
nuă a ansamblului. În paralel, avem un 
amplu proiect de reabilitare şi proiecta-
re pentrut a-l pune în valoare. În acest 
an, dorim să depunem un proiect de 
finanţare în cadrul programelor regio-
nale, şansele sunt foarte mari deoarece 
proiectul este într-o fază avansată” a 

declarat Pánczél Szilamér, şeful secţiei 
Gurghiu, din cadrul Muzeului Jude-
ţean Mureş
Valoarea istorică inestimabilă a com-
plexului şi încadrarea în mediul natu-
ral, impune o reabilitare amplă şi com-
plexă.
„Ne dorim să ajungă acest castel simi-
lar castelului Peleş, un adevărat mag-
net turistic, un centru muzeal, cultural 
şi turistic pentru întreaga vale a Gur-
ghiului şi zona estică a Transilvaniei” a 
adăugat Pánczél Szilamér, şeful secţiei 
Gurghiu, din cadrul Muzeului Jude-
ţean Mureş
Castelul de la Gurghiu are un as în mâ-
necă care i-a sporit  şi mai mult cota,  
Parcul Dendrologic, amenajat în 1740 
de familia Bornemisza. Alături de spe-
ciile româneşti, au fost aduse un număr 
impresionant de specii de arbori exo-
tici din Australia, America şi Japonia. 
În capătul parcului se află ruinele fostei 
cetăţi şi capela romano-catolică, recon-
struită în 1887.

Pregătirile derulate de Ministerul 
Educației, în perspectiva începerii anu-
lui şcolar 2016-2017, au fost dezbătu-
te amplu în cadrul unei conferinţe de 
presă a Ministerului.  Dezbătute au 
fost atât demersurile prealabile începe-
rii anului şcolar, cât şi noutăţile aduse 
în sistem, având ca beneficiari direcţi 
atât elevii, cât şi părinţii acestora. Mă-
surile adoptate de Minister în ultima 
perioadă au un beneficiu uriaş pen-
tru dezvoltarea unui proces educativ 
de calitate.  Aprobarea, în premieră, a 
Statutului Elevului, acordarea de ma-
nuale gratuite pentru elevii claselor a 
XI-a şi a XII-a, conform prevederilor 
legale, decontarea integrală a navetei 
elevilor,  dezvoltarea învățământului 
profesional-dual şi profesionalizarea 

managementului şcolar, revizuirea 
cadrului legal privind combaterea se-
gregării şcolare sunt câteva dintre mă-
surile care vor duce de acum spre un 
sistem de învăţământ modern şi acce-
sibil. O atenţie specială a fost acordată 
programului naţional „Școala altfel”, 
al cărui program de desfăşurare a fost 
flexibilizat. O atenţie deosebită a fost 
îndreptată şi spre programul național 
„ȘCOALA ALTFEL”, al cărui program 
de desfăşurare a fost modificat, oferind 
şansa cadrelor didactice să hotărască 
perioada în care acesta se va desfăşu-
ra. Programul se va întinde pe durata 
a cinci zile lucrătoare,  după cum ur-
mează: 21 noiembrie — 2 decembrie 
2016, 27 februarie — 31 martie 2017 
şi 15 mai — 9 iunie 2017 pentru învă-
ţământul preşcolar şi primar, respectiv 
17 octombrie — 2 decembrie 2016, 27 

februarie — 31 martie 2017 şi 15 mai 
— 9 iunie 2017 pentru învăţământul 
gimnazial, liceal, profesional şi postli-
ceal.
Anul şcolar 2016-2017 va avea 35 de 
săptămâni de cursuri, care vor însuma 
169 de zile lucrătoare. Prin excepţie, 
unii elevi vor avea un an şcolar mai 
scurt (clasele terminale de liceu vor 
avea doar 32 de săptămâni şi vor în-
cheia şcoala în 26 mai 2017, iar cele de 
clasa a VIII-a vor avea 34 de săptămâni 
şi vor încheia anul şcolar în 9 iunie) sau 
chiar mai lung (învăţământul special va 
avea 37 de săptămâni de cursuri).
Pentru elevi, noul an şcolar va debuta 
în data de 12 septembrie 2016 şi se va 
încheia în data de 10 septembrie 2017. 
Mai exact, iată cum arată structura sta-
bilită de minister:
•Semestrul I (19 săptămâni):

•cursuri: 12 septembrie 2016 - 23 de-
cembrie 2016;
•vacanţa de iarnă: 24 decembrie 2016 - 
8 ianuarie 2017;
•cursuri: 9 ianuarie 2017 - 3 februarie 
2017;
•vacanţa intersemestrială: 4 februarie 
2017 - 12 februarie 2017;
În perioada 29 octombrie 2016 - 6 no-
iembrie 2016, clasele din învăţământul 
primar şi grupele din învăţământul 
preşcolar vor fi în vacanţă.
•Semestrul II (16 săptămâni):
•cursuri: 13 februarie 2017 -14 aprilie 
2017;
•vacanţa de primăvară: 19 aprilie 2017 
- 30 aprilie 2017;
•cursuri: 2 mai 2017 – 16 iunie 2017;
•vacanţa de vară: 17 iunie 2017 - 10 
septembrie 2017.
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Noul an şcolar bate la uşă
Laura PAŞCAN

După o lungă şi călduroasă vară, a 
venit momentul ca elevii să revină în 
băncile şcolii. PrichindeI de grădiniţă, 

şcolari de ciclul primar, elevi de gimna-
ziu sau liceeni, cu toții se vor reîntoar-
ce la şcoală în data de 12 septembrie. 
Dacă pentru cei mici nerăbdarea este 
cea care le provoacă cea mai mare bu-
curie, pentru elevii de liceu momentul 
de bucurie îl constituie faptul că din 
acest an, va fi pentru prima dată când 
vor găsi manuale gratuite pe băncile 
şcolii. Până acum, elevii din ultimele 
două clase de liceu primeau 55 de lei pe 
an pentru a-şi cumpăra cărţile şcolare 
necesare. Dacă până acum era o ade-
vărată provocare pentru părinţi şi elevi 
să găsească manualele potrivite pentru 
orele de curs, iar costul lor nu era unul 

nesemnificativ, de acum problema va 
fi una de domeniul trecutului. Manu-
alele necesare dezvoltării unui proces 
educativ de calitate vor trona pe băn-
cile elevilor de clasele a XI-a şi a XII-a, 
încă de la începutul anului şcolar. „În 
urma aprobării de către ministrul Mir-
cea Dumitru a procedurii de asigurare 
a manualelor gratuite pentru elevii cla-
selor a XI-a şi a XII-a, Ministerul Edu-
caţiei achiziţionează necesarul total 
de circa 3.600.000 de manuale. Pentru 
3.300.000 de titluri, editurile acoperă 
solicitările unităţilor de învăţământ. 
Pentru alte circa 300.000 de titluri, 
există ofertă fermă, iar Ministerul le va 

achiziţiona. Suma totală de achiziţie e 
de aproximativ 30 de milioane lei”, se 
arată într-un comunicat emis de Mi-
nisterul Educaţiei Naţionale şi Cerce-
tării Știinţifice. Conform prevederilor 
Legii Educaţiei, elevii şi profesorii din 
învăţământul de stat şi din învăţămân-
tul obligatoriu particular acreditat şi 
autorizat, beneficiază de manuale şco-
lare gratuite, atât pentru învăţământul 
în limba română, cât şi pentru cel în 
limbile minorităţilor naţionale.
(sursa foto: sursadevest.ro)

Din acest an, manuale gratuite pentru elevii claselor a XI -a şi a XII-a

Laura PAŞCAN

Castelul Bornemisza din Gurghiu - colţ de rai pe pământ
Laura PAŞCAN
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Companie cu capital olandez, specializată în proiectarea şi producția de sisteme integrate de manipulare şi paletizare a 
bunurilor de larg consum, cu sediul în Cluj – Napoca, își extinde activitatea într-un nou punct de lucru, în Reghin, str. 
Gurghiului nr. 65.

POSTURI VACANTE

 

∗ Sudor MIG MAG 

∗ Operator Mașină de Debitat Laser 

∗ Operator Mașină Îndoire 

∗ Lăcătuș mecanic – Debitare 

∗ Lăcătuș Mecanic Găurire–Filetare 

∗ Strungar 

∗ Frezor 

BENEFICII

 

∗ Decontare transport 

∗ Tichete de masă 

∗ Salariu motivant 

∗ Formare Profesională Internă 

Vă aşteptăm în noua 
echipă CSi din Reghin!

Dacă sunteți interesat, 
trimiteți o aplicație la 

adresa de e-mail 

angajari@CSiportal.com

Sau fax: 0264.403.026
Relații la telefon: 

0372.116.627

România are din 
nou campioni 
mondiali la dans 
sportiv!

Alexandru Ionuț Miculescu şi Andra 
Păcurar, legitimaţi la Clubul Sportiv 
Dance Spirit din Timişoara, au reuşit 
sâmbătă o performanţă extraordinară 
la Campionatul Mondial Under 21 La-
tin de la Praga, Cehia.
Ei au reuşit să depăşească peste 70 de 
perechi de dansatori, cei mai buni la 
această categorie, iar în semifinale au 
intrat şi Victor Gabor şi Cătălina Albu, 
care au reuşit să se claseze pe locul 11. 
Este cel de-al treilea titlul de campioni 
mondiali pe care reuşesc să îl cucereas-
că dansatorii români, fapt care confir-
mă din nou direcţia ascendentă a dan-
sului sportiv românesc în clasamentele 
mondiale. 
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Consilierii locali reghineni au aprobat 
în şedinţa ordinară a Consiliului Local 
Reghin, proiectul de hotărâre privind 
amplasarea unui punct de informare a 
populaţiei cu privire la specia de pasăre 
Prigorie – Merops Apiaster în zona Pă-
durea Rotundă. 
În zona releului de la Pădurea Rotun-

dă, trăieşte o colonie de păsări numite 
prigorii, o specie migratoare, ocrotită 
prin lege în Europa. Conform Ordo-
nanţei de Urgenţă nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, con-
servarea habitatelor naturale, a florei şi 
faunei sălbatice, constituie contraven-
ţie. Perturbarea prigoriei, distrugerea 

cuiburilor, uciderea sau capturarea pri-
goriei se pedepseşte cu închisoare de la 
3 luni la un an sau cu amendă. 
Această iniţiativă vine după ce tot mai 
des, cuiburile prigoriilor sunt distru-
se, populaţia din Reghin necunoscând 
adevărata valoare a acestor păsări. Un 
grup de studenţi şi profesorul lor din 
Germania, au făcut un documentar 
despre prezenţa prigoriilor în Reghin, 

cât şi despre faptul că anumite persoa-
ne au astupat găurile cuiburilor cu câr-
pe, hârtie sau flacoane. 

C.Ş.
 (sursa foto: facebook) 
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Crosul localităţilor înfrăţite cu Nagykőrős ajunge şi 
la Reghin

Panouri de informare pentru prigoriile din Reghin

S-a aprobat cooperarea dintre Mu-
nicipiul Reghin şi Asociaţia „Csillag 
Reghin” în vederea organizării şi des-
făşurării „Crosului localităţilor înfrăţi-
te din Nagykőrős”, care va avea loc în 

Reghin în perioada 16 – 18 septembrie 
2016. Pentru susţinerea evenimentului 
consilierii locali reghineni au aprobat 
suma de 1500 lei. 
Conform materialului de şedinţă pu-

blicat pe site-ul Primăriei Municipiului 
Reghin, traseul crosului va fi următo-
rul: Kecskemet – Nagykőrős – Salonta 
– Tg. Mureș – Reghin, startul fiind dat 
în cadrul festiv al manifestărilor „Zilele 

Arany de la Nagykőrős” în data de 11 
septembrie, în Nagykőrős (Ungaria). 

C.Ș.

Programul farmaciilor în luna septembrie 
(Reghin)
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Tradiţia, folclorul şi obiceiul strămo-
şesc, au fost redate cu mare pasiune 
şi dăruire în lucrarea “Muzeul Ciobo-
tă-Petruţ Lunca Bradului”, autoarea 
acesteia fiind Andreea Petruţ şi Rusa-
lina Petruţ, care prin această operă au 
dorit să promoveze arhaicul românesc 
întâlnit la muzeul cu acelaşi nume. 
Oameni de cultură, preoţi, dar şi au-
torităţile locale au participat la lansa-
rea cărţii „Muzeul Ciobotă -Petruţ”, 
evenimentul desfăşurându-se chiar în 
curtea Muzeului din Lunca Bradului, 
unde acesta a fost încununat şi de un 

deosebit program artistic. Muzeul cu 
specific etnografic, ne oferă o frumoa-
să călătorie în timp, descoperind ast-
fel, viaţa rurală din vremurile trecute. 
Naşterea Muzeului din Lunca Bradului 
este dovada mamei şi a fiicei, de a con-
serva şi transmite mai departe cultura 
noastră populară. Prin obiectele expu-
se în muzeu şi totodată şi prin aceas-
tă lucrare, sunt amintite ocupaţiile de 
bază din zona Lunca Bradului, printre 
care pădurăritul, plutăritul, prelucrarea 
şi comerţul lemnului, ocupaţii care au 
fost un vector de dezvoltare pentru co-
munitate. Andreea Petruţ, una dintre 
autoarele acestei cărţi, dar şi cea care 

a pus bazele Muzeului, a declarat că 
„încă din copilărie am îndrăgit folclo-
rul şi tradiţiile populare româneşti. De 
atunci fac parte dintr-un ansamblu re-
nmit de dansuri populare „Cununa Că-
limanilor” din comuna Deda, unde am 
peste 12 ani de activitate. Dragostea de 
cântec şi joc am moştenit-o din moşi 
strămoşi şi tocmai de aceea am hotărât 
împreună cu familia mea să păstrăm 
cu sfinţenie obiectele, tradiţiile şi obi-
ceiurile populare, dând viaţă Muzeului 
Ciobotă-Petruţ, loc minunat şi plin de 
poveste.”

Având deja rădăcini bine împământe-
nite pe meleagurile localităţii Idicel Sat 
din judeţul Mures, Festivalul Naţional 
de Jocuri şi Obiceiuri Populare a pre-
zentat şi în acest an frumuseţea jocu-
lui, dar şi a obiceiurilor din mai multe 
zone ale țării. Vizitatorii curioşi şi cei 
care iubesc tradiţia şi folclorul autentic, 
au stat cu sufletul la gură în faţa scenei 
pentru a surprinde cât mai mult din 
esenţa tradiţiei, indiferent de zona de 
provenienţă.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi la intra-
rea în sat cu tradiţionalul colac cu sare 
şi cântecele de bun venit, oficialităţile 
judeţului fiind prezente şi de această 
dată în număr mare, dovedind astfel 
importanţa majoră pe care o constituie 
păstrarea zestrei folclorice ca parte in-
tegrantă a identităţii naţionale.
Ca în fiecare an, parada portului po-
pular şi ritualul de întâmpinare a oas-

peţilor la intrarea în sat, au întregit 
tabloul tradiţional al evenimentului. 
Spectacolul la cea de-a XIII-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Jocuri şi Obi-
ceiuri Populare, a adus pe scenă an-
sambluri cunoscute din zonă, dar şi 
din alte judeţe ale ţării, ansamblurile 
folclorice din Idicel Sat, Idicel-Pădure,  
ansamblul de jocuri populare maghia-
re din Brâncoveneşti  ansamblul fol-
cloric „Hodăceana”, din Hodac, grupul 
folcloric „Coronița”, din Solovăstru, 
grupul vocal „Dăscălițele”, de la Batoş, 
ansamblul folcloric din Albeşti, ansam-
blul folcloric „Izvoraşul” din Gălăuțaş 
- județul Harghita, ansamblul folclo-
ric „Cheile Oltețului” din Polovragi, 
județul Gorj, ansamblul folcloric 
„Domnițele” din Costeşti, județul Vâl-
cea, şi cunoscuţii interpreţi de muzică 
populară, Codruța Rodean , Andrei 
Romanică şi Leontina Pop  sunt câteva 
dintre momentele deosebite oferite de 
către organizatori publicului prezent. 
Multiculturalitatea a fost redată  şi prin 

prezenţa pe scenă a  ansamblului fol-
cloric aromân „Dor”, din Sarighiol de 
Deal, comuna Beidaud,  județul Tulcea. 
“Ca în fiecare an, am încercat să adu-
cem în faţa celor prezenţi un spectacol 
deosebit, cu ansambluri şi interpreţi de 
valoare menţinând autenticitatea şi ca-
litatea evenimentului” a declarat Mări-
oara Bârsan, organizatorul principal al 
evenimentului. 
În cadrul festivalului dedicat jocurilor 
şi obiceiurilor populare, cunoscutul 
publicist Lazăr Lădariu, un fiu al satu-

lui, a fost numit cetăţean de onoare. Și 
în acest an organizatorii evenimentului 
au fost  Asociația pentru Cunoaşterea 
Culturii Țărăneşti, împreună cu Con-
siliul Local Brâncoveneşti şi Consiliul 
Județean Mureş. 
Dorinţa organizatorilor este ca în fieca-
re an, autenticitatea arhaică să fie dusă 
mai departe, prin organizarea acestui 
eveniment care reuneşte atât tradițiile 
din România, cât şi oamenii care iu-
besc folclorul şi portul popular.

Ansamblul „Doina Mureşului” al Ca-
sei de Cultură „Eugen Nicoară” din 
Reghin, a participat la Summer Arts 
Festival din Cracovia, ce a avut loc în 
perioada 5-8 august 2016. Numeroase 
grupuri de folclor, dans modern, or-
chestre şi interpreţi din ţările europene 
şi-au prezentat cu mândrie dansul şi 
muzica specifică meleagurilor din care 
provin. În cadrul acestei vizite în Cra-
covia, unul dintre cele mai de seamă 
centre culturale, academice şi artistice 
ale țării, grupul „Doina Mureşului” a 
avut ocazia de a vizita una dintre cele 
mai mari pieţe din Europa, aflată în 
centrul oraşului, descoperind astfel 
istoria şi frumuseţea acestor locuri.

Ansamblul reghinean fiind membru al 
Federaţiei Europeane de Folclor, a par-
ticipat cu o serie de spectacole în Po-
lonia prin care au promovat folclorul 
românesc.
Summer Arts Festival din Cracovia 
este un eveniment colorat în care țările 
europene participante au şansa de a 
promova cultura ţării din care provin 
şi totodată de a lega noi prietenii şi de 
a menţine vii, amintirile trăite. Toate 
grupurile au primit în cadrul festivalu-
lui, diplome de participare şi mici suve-
niruri ce le vor aduce aminte de clipele 
trăite pe meleagurile Poloniei.
D.P.

9SOCIAL

Folclorul reghinean, prezent în Polonia

A XIII-  a ediţie a Festivalului Naţional de Jocuri şi Obiceiuri 
Populare de la Idicel Sat

Carte dedicată „Muzeului Ciobotă-Petruţ” din 
Lunca Bradului

Laura PAŞCAN

Dora PATRON
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Nu ştiu cum fac, dar de fiecare 
dată când ies în oraş mi se pun 
parcă pe tavă, fel şi fel de necon-
formităţi, să le zic aşa. Și chiar nu 
vreau să văd prea des nereguli, 
grosolănii. Din contră, aş prefera 
să întâlnesc şi lucruri demne de 
pus pe panoul faptelor bune.
Astăzi vorbim despre şoferi, fă-
când referire la cei care-şi dau 
cu stângul în dreptul. Începem 
cu cei care intră în parcările su-
permarketurilor. Cât e parcarea 
de mare şi la câte locuri pen-
tru oameni normali sunt puse 
la dispoziţie, sunt şoferi care îşi 
alocă tocmai parcările rezervate 
persoanelor cu dizabilități. Sunt 

puţine puse la dispoziţie, dar cu 
toate acestea, se găsesc mulţi care 
parchează tocmai aici.
Nu cred că lenea poate fi atât de 
mare încât să n-ai chef, timp, ori 
chiar bun simţ să parchezi pe un 
alt loc destinat ţie, om sănătos. 
Un alt exemplu legat tot de şoferi 
l-am întâlnit într-o dimineaţă de 
marţi. Iată că de data aceasta, un 
posesor de autoturism, a socotit 
că cel mai bun loc de parcare este 
pe trotuar. Fapta s-a petrecut în 
cartierul Unirii...
O să spună că se grăbea, că nu 
era loc de parcare...însă, faptul 
că descărca marfă, nu-l disculpă 
şi nu-i deloc motiv de parcare 

neregulamentară. Nu cred că e 
momentul ca pietonii să se mute 
pe stradă, iar maşinile pe trotuar. 
O atitudine deranjantă, până 
la urmă, pe care ar trebui să 
ne-o schimbăm, pentru că şi 
noi, pietonii, dacă deranjăm 
prin prezența noastră pe partea 
carosabilă şoferii, suntem as-
pru sancționați cu vorbe grele. 
Aşadar, ar fi bine dacă fiecare ar 
respecta regulile, fie pentru pie-
toni, fie pentru şoferi.  

Omagiu adus eroilor din Primul Război Mondial

OCHIUL MAGIC
Din nou despre parcări...bată-le-ar vina!

Asociația pentru dezvoltarea turis-
mului “ASTUR” Mureş a organizat la 
sfârşitul săptămânii trecute o serie de 
manifestări ocazionate de încheierea 
proiectului „Muzeul de Etnografie Re-
ghin - cultură şi tradiţie” proiect care a 
obținut finanțare în 2011 de la Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa Prioritară 5 – Dez-

voltarea durabilă şi promovarea turis-
mului, Domeniul Major de Intervenţie 
5.3. 
Cu această ocazie în mgunicipiul Re-
ghin a avut loc cea de-a V-a ediție a 
manifestarilor dedicate pentru „Pro-
movarea potenţialului turistic şi crea-
rea infrastructurii necesare, în scopul 
creşterii atractivităţii României ca des-
tinaţie turistică, Operaţiunea – Dezvol-

tarea şi consolidarea turismului intern, 
prin sprijinirea promovării produselor 
specifice şi a activităţilor de marketing 
specifice”. 
Manifestările organizate de către AS-
TUR Mureş s-au desfăşurat cu spriji-
nul Primăriei Reghin în colaborarea 
cu Universitatea „Dimitrie Cantemir”, 
Gliga TV, Oviram SRL Reghin, Goapp 
SRL şi Autoritatea Natională pentru 
Turism. Acestea au cuprins dezba-
teri, prezentări, expoziții cu produse 
artizanale, lansarea  noilor broşuri, 

calendare, cărți poştale şi pliante dar 
şi prezentarea muzicii şi a dansurilor 
populare specifice zonei, a poveştilor si 
povestirilor de la bunici.
Cu ocazia acestor manifestări s-au 
prezentat două proiecte de noi de că-
tre dr.ing.Tripon Avram(Universitatea 
„Petru Maior”) şi Ovidiu Simon 
(Goapp SRL) care prin desfăşurarea 
lor să asigure o continuitate în promo-
varea valorilor de cultură şi tradiții din 
Reghin in colaborarea cu autoritățile şi 
climatul de afaceri din Reghin.

Muzeul de Etnografie Reghin - cultură şi tradiţie

Municipiul Reghin în colaborare cu 
Instituţia Prefectului Judeţul Mureş, 
Garnizoana Tîrgu-Mureş şi Consiliul 
Judeţean Mureş a marcat 100 de ani de 
la intrarea României în Primul Război 
Mondial printr-o ceremonie discre-
tă, aducând astfel, un omagiu eroilor 

români care au luptat şi s-au jertfit în 
slujba Patriei.
În memoria eroilor a fost organizată 
o ceremonie militară şi religioasă la 
care au participat reprezentanţi ai Par-
lamentului României, Instituţiei Pre-
fectului Judeţului Mureş, Ministerul 
Apărării Naţionale, Inspectoratului de 
Poliție Județean Mureş, Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Mureş, Inspec-
toratului pentru Situații de Urgență 
„HOREA” Mureş şi reprezentanţi ai 
Structurii Teritoriale pentru Probleme 
Speciale Mureş, aceştia rostind în ca-
drul evenimentului numele soldaţilor 
căzuţi în luptă. „Din punctul meu de 
vedere este un lucru foarte important, 
până la urmă faptul că noi existăm, 
faptul că trăim într-o societate liberă, 
îl datorăm acestor eroi” a declarat Ale-
xandru Cîmpeanu, vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Mureş, prezent la 
ceremonia militară. 
Evenimentul a fost organizat în cadrul 
Programului național al manifestărilor 
prilejuite de aniversarea Centenarului 
Primului Război Mondial şi s-a desfă-

şurat simultan în mai multe locaţii din 
judeţul Mureş. Deputatul Gliga Vasile 
Ghiorghe este unul dintre politicienii 
care încurajează astfel de ceremonii 
„întotdeauna când mă gândesc în tre-
cut, spun că părinţilor şi strămoşilor 
noştri le datorăm ceea ce suntem noi 
astăzi, dar în anumite momente ale 
istoriei, în 1918, aceşti eroi pe care îi 
comemorăm, au decis soarta României 

în lume”. Reprezentaţii instituţiilor pre-
zente la ceremonie au lăsat o floare la 
baza monumentului ridicat în munici-
piul Reghin şi au aprins o lumânare în 
memoria eroilor căzuţi în Primul Răz-
boi Mondial.

Dora PATRON
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Claustrofobia este definită ca o teamă 
patologică de spații închise: camere 
fără ferestre, tunele, lifturi, metrouri, 
peşteri, avioane. Indivizilor nu le este 
frică de aceste zone, ci mai degraba de 
ce li s-ar putea întâmpla dacă rămân 
închişi în ele.
Primele simptome ale claustrofobiei 
se dezvoltă de obicei în timpul copilă-
riei sau al adolescenței, iar în anumite 
cazuri, acestea pot dispărea la vârsta 
adultă. Severitatea acesteia  poate varia 
foarte mult, de la un pacient la altul. 
Se manifestă prin stări de teamă, iraţi-
onale, atunci când persoana afectată se 
află captivă într-un spaţiu mic, asociate 
cu dificultăți de respirație, bufeuri, fri-
soane, dureri în piept sau dureri de cap, 
amețeli, senzație de leşin, uscăciunea 

gurii, teama de a-şi pierde controlul, 
groază, sentimentul că spațiul se îngus-
tează tot mai mult, transpiraţie abun-
dentă, accelerarea pulsului şi tremurat, 
atacuri de panică care apar în momen-
tul în care o persoană claustrofobică 
nu mai suporta locul în care se simte 
închisă.
Cauzele care duc la dezvoltarea cla-
ustrofobiei nu sunt cunoscute, însă 
specialiştii susțin că un posibil motiv 
pentru apariția tulburării o poate re-
prezenta o traumă din copilărie.

Tratamentul claustrofobiei

Un tratament medicamentos exact nu 
este cunoscut deocamdată. Totodată, 
este indicat ca un claustrofob să nu în-

cerce să se trateze singur, ci să apeleze 
la medic psihiatru sau un psiholog. 
Persoanele care suferă de claustrofo-
bie sunt pe deplin conştiente de efec-
tele acestei tulburări, iar în lipsa unui 
diagnostic, evită spațiile închise sau 
situațiile care le pot produce un atac de 
panică.
Terapia cognitiv comportamentală este 
de multe ori, foarte eficientă în cazul 
persoanelor care suferă de diferite fo-
bii, inclusiv de claustrofobie. Aceastî 
terapie încearcă să pună pacientul față 
în față cu fobia sa, pentru ca acesta să 
încerce să îşi dezvolte  propriile metode 
în lupta împotriva fobiei.
Medicul poate prescrie anumite medi-
camente împotriva panicii şi a simp-
tomelor fizice pe care claustrofobia le 

produce.
Conştientizarea faptului că teama sa 
este irațională nu este suficientă pen-
tru pacientul care suferă de o fobie. În 
aceste situații, sprijinul din partea fa-
miliei şi al prietenilor este important, 
mai ales că o persoană ce încearcă să 
trateze o astfel de tulburare, poate con-
sidera, în anumite momente, tratamen-
tul  destul de dificil, motiv pentru care 
acesta are nevoie de sprijin. 

Dr. Iuliu MOLDOVAN

Claustrofobia

Serviciile medicale care nu sunt decontate de către CNAS
Chiar dacă suntem asigurați, nu toate 
serviciile medicale sunt decontate de 
către Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, contravaloarea acestora fi-
ind suportată de asigurat, de unitățile 
care le solicită, de la bugetul de stat sau 
din alte surse, după caz. Aceste servicii 
sunt următoarele:
a) serviciile medicale acordate în caz 
de boli profesionale, accidente de 
muncă şi sportive, asistența medicală 
la locul de muncă, asistența medicală a 
sportivilor;
b) unele servicii medicale de înaltă 
performanță, 
c) unele servicii de asistență stomato-
logică, 
d) serviciile hoteliere cu grad înalt de 
confort; 
e) corecțiile estetice efectuate persoa-
nelor cu vârsta peste 18 ani, cu excepția 
reconstrucției mamare prin endopro-

tezare în cazul intervențiilor chirurgi-
cale oncologice;
f) unele medicamente, materiale sani-
tare şi tipuri de transport
g) serviciile medicale solicitate şi eli-
berarea actelor medicale solicitate de 
autoritățile care prin activitatea lor au 
dreptul să cunoască starea de sănăta-
te a asiguraților şi eliberarea de acte 
medicale la solicitarea asiguraților, cu 
excepția celor prevăzute în norme;
h) fertilizarea in vitro;
i) asistența medicală la cerere, inclusiv 
pentru serviciile solicitate în vederea 
expertizei capacității de muncă, a înca-
drării şi reevaluării gradului de handi-
cap;
j) contravaloarea unor materiale nece-
sare corectării văzului şi auzului;
k) contribuția personală din prețul me-
dicamentelor, al unor servicii medicale 
şi al dispozitivelor medicale;

l) serviciile medicale solicitate de asi-
gurat;
m) unele servicii şi proceduri de rea-
bilitare, 
n) cheltuielile de personal aferente me-
dicilor şi asistenților medicali, precum 
şi cheltuielile cu medicamente şi mate-
riale sanitare din unitățile medico-so-
ciale;
o) serviciile acordate în cadrul secțiilor/
clinicilor de boli profesionale şi cabine-
telor de medicină a muncii;
p) serviciile hoteliere solicitate de 
pacienții ale căror afecțiuni se tratează 
în spitalizare de zi;
q) cheltuielile de personal pentru me-
dici, farmacişti şi medici dentişti pe 
perioada rezidențiatului;
r) serviciile de planificare familială 
acordate de medicul de familie în cabi-
netele de planning familial din structu-
ra spitalului;

s) cheltuielile de personal pentru me-
dicii şi personalul sanitar din unitățile 
sau secțiile de spital cu profil de recu-
perare a distroficilor, recuperare şi rea-
bilitare neuropsihomotorie sau pentru 
copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorgani-
zate potrivit legii;
ş) activitățile care prezintă un interes 
deosebit pentru realizarea strategiei 
de sănătate publică: dispensare TBC, 
laboratoare de sănătate mintală, re-
spectiv centre de sănătate mintală şi 
staționar de zi psihiatrie;     
t) cheltuielile prevăzute în Legea nr. 
95/2006, pentru unitățile de primire a 
urgențelor şi compartimentele de pri-
mire a urgențelor cuprinse în structura 
organizatorică a spitalelor de urgență, 
aprobate în condițiile legii.

Sursa: www.cnas.ro
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Festivalul Cepei de la Suseni promovează specificul 
comunei

Mircea Mariş, edilul comunei Suseni, 
a organizat o nouă ediție a Festivalului 
Cepei, în localitatea Suseni. „Ideea de 
la care a pornit Festivalul Cepei a fost 
aceea de a promova specificul comunei 
noastre, ceapa de Suseni fiind cunos-
cută atât la nivel local cât şi național, 
beneficiind de poziționarea localității 
noastre pe drumul european E 578. Pe 
lângă acest aspect, am considerat că 
cetățenii au nevoie de o sărbătoare la 
care să participe toată comuna” a pre-
cizat Mircea Mariş, primarul comunei 
Suseni. Festivalul, organizat de Primă-
ria şi Consiliul Local Suseni i-a unit pe 

cetățenii comunei, astfel că participa-
rea a fost extrem de numeroasă. Rețeta 
a fost relativ uşoară: spectacolul de pri-
mă clasă, asezonat cu multă voie bună 
şi presărat cu ceapa de Suseni, care a 
tronat în văzul celor care au asistat la 
programul de pe scena amplasată pe 
terenul de fotbal din Suseni, au fost in-
gredientele necesare pentru două zile 
de petrecere, unde cei prezenți au pu-
tut degusta din produsele culinare pre-
gătite de organizatori şi comercianți. 
Nu a lipsit iahnia de fasole, gulyaş-ul, 
tocana de miel, dar nici frigăruile şi pa-
harul plin cu voie bună. 
Pentru Mircea Mariş, evenimentul a 
însemnat multe zile de muncă, de pre-
gătire a programului, dar şi de gazdă 
bună pe perioada Festivalului Cepei. 
Alături de familie, prietenii şi rudele 
apropiate, Mircea Mariş a reuşit să îi 
facă pe oaspeți să se simtă foarte bine, 
iar pe mezinul familiei, Darius, să tră-
iască din plin surpriza pregătită cu 
ocazia aniversării. „Astăzi este ziua lui 

Darius şi i-am pregătit un cadou spe-
cial pe care nu am reuşit să-l oferim 
decât acum. Mă bucură faptul că am 
familia alături de mine şi le mulțumesc 
tuturor celor care au muncit pentru 
reuşita acestui eveniment” a ținut să 
menționeze primarul comunei Suseni.   
Deschiderea oficială a fost realiza-
tă cu prezența deputatului Cristi-
an Chirteş, a consilierilor județeni 
Mara Togănel, Erwin Molnar, Ionela 
Balaş, preşedintele PNL Mureş Doru 
Oprişcan, fapt ce demonstrează că 
Festivalul Cepei de la Suseni este un 
eveniment important pentru județul 
Mureş şi nu numai. 
Spectatorii au fost încântați de progra-
mul de la scenă, oferit de interpreții 
Mihaela şi Ciprian Istrate, Alexandru 
Rusu, Florin Vos, Ansamblurile din 
Suseni şi Luieriu, dar şi alți interpreți 
de muzică, aplauzele publicului de-
monstrând faptul că evenimentul a 
fost o reuşită. 


