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1 Martie călător ne aduce....infractori

Ultimele săptămâni
am fost realmente
invadaţi de cutremurele politice.

Cutremure...vorba vine. Au fost săptămâni în care am avut parte de arestări,
dovezi, denunţuri, voturi, decizii. Întrebarea mea este: ne-am dorit asta? A crezut vreunul dintre noi că se va ajunge
aici?
Nu vreau să fac o analiză politică. Nu
sunt în măsură şi nici nu-mi mai expun
opiniile politice de vreo 10 ani. Vreau
doar să punctez ciudăţenia perioadei
politice pe care o traversăm. În urmă cu
o lună, când începea mascarada arestărilor, eram gură-cască la ştiri aşteptând
un deznodământ punctual şi transparent, respectiv pedepsirea urgentă a celor vizaţi. Câtă naivitate!!
De la o zi la alta totul pare mai com-

plicat decât la început. De fapt nu pare,
chiar este. Caracatiţa corupţiei în politica românească se pare că are cele mai
lungi tentacule din Europa. Aşa murdării politice şi încrengături mafiote nu
am văzut decât în filme. Din nou ne întoarcem la sintagma „viaţa bate filmul”.
Şi totuşi, eu îmi pun obsedant aceeaşi
întrebare: cum s-a ajuns aici? Cum am
lăsat să se ajungă aici? Căci da, am lăsat
să se ajungă aici. Personajele care se perindă prin arest precum târgoveţii prin
obor nu au ajuns în politică fără ca noi
să punem umărul. Au fost votaţi. Aşa
că, fie că ne convine, fie că nu, au avut
spijinul plebei. Bunnnn! Ce-am mai
făcut noi, opinia publică, electoratul,
după ce i-am instalat în comodele fotolii? Nimic. Am asistat, victimizându-ne
desigur, la dezmăţul legislativ pe care ni
l-au oferit. Tot la televizor. Câţi dintre
noi am luat atitudine? Nici nu vreau să

pomenesc de cei care în urmă cu 10 ani
nici nu se oboseau să iasă la vot...
Aşadar, dragii mei cititori, o parte din
vină este a noastră. A celor mulţi şi...
tăcuţi. Ceea ce se întâmplă acum ar
trebui să fie o lecţie şi pentru noi. O
lecţie de educaţie cetăţenească şi de
spirit civic. Retenţia, respectiv detenţia
politicienilor anchetaţi nu o să ne încălzească cu nimic. În schimb recuperarea banilor publici pe care i-au furat
cu atâta nonşalanţă, pe mine personal
m-ar încălzi. Nu obligatoriu la bugetul
meu personal, cât la prejudiciul moral
pe care aceşti fanfaroni politici mi l-au
adus. Spectacolul mediatic pe care ni
l-au oferit în ultima perioadă mă lasă
complet indiferentă. Am depăşit etapa în care mi se părea că odată ajunşi
în faţa instanţei totul se va rezolva...În
fiecare zi a apărut şi probabil va mai
apărea ceva nou. Deja seamănă cu cele

Editorial

1000 de nopţi albe ale Elodiei. Doar că
acum sunt zile. Zile care se scurg din
viaţa noastră. Prea mult timp din viaţa
noastră am acordat acestor fantasmagorii politice!
Să ne întoarcem la zile mai frumoase!
Să învăţăm să acordăm importanţă lucrurilor care ne privesc direct şi personal! Să nu ne mai lăsăm târâţi în scandaluri politice mediatizate excesiv ci să
cerem insistent ca acestea să fie soluţionate. În favoarea noastră, a celor mulţi
şi....tăcuţi. Şi mai ales să ne dorim cu
toţii ca anul viitor să avem mărţişoare
fără infracţionalitate, denunţuri, şpăgi
şi corupţie. Să fie mărţişoare cu simboluri aducătoare de noroc, bucurie şi
dacă se poate şi niţel belşug. Pentru noi,
ăştia mulţi!

Smaranda PUŞCAŞ
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Vlad Ursan nutreşte în sfârşit speranţa diagnosticării
Reghineanul Vlad Ursan, condamnat să sufere de o
formă de paralizie rară fără a fi sigur de veridicitatea
diagnosticului, după 16 ani este pe cale să afle,
în sfârşit, adevărul despre boala care îi macină trupul.
În urmă cu două săptămâni, după ce
cazul său a fost mediatizat şi la emisiunea ,,Observator” de pe postul naţional
de televiziune Antena 1, reghineanul a
ajuns în atenţia Spitalului Clinic Colentina. Tânărul aşteaptă cu sufletul la
gură să fie chemat la Bucureşti pentru
a fi examinat de un neurolog din cadrul
Clinicii din capitală şi se va stabili locul
unde se va face biopsia, vor urma testele ADN şi poate în final reghineanul va
avea parte de un diagnostic corect şi un
tratament adecvat.
Până în acest moment diagnosticul dat
de medici reghineanului, a fost distrofie
musculară forma centurilor. „Am luat
legătura cu Alexandra Bastian doctor
genetician, care m-a asigurat că toate

Postul – între ritual şi dietă
Ne aflăm în Postul Paştelui, cea mai
lungă perioadă de post de peste an. Pe
parcursul celor 40 de zile, tradiţia ne
îndeamnă să restricţionăm consumul
alimentelor de origine animală. Dincolo de semnificaţia spirituală, pentru
mulţi, postul înseamnă şi dietă.
De cele mai multe ori în loc să scădem
câţiva centimetri, ne îngrăşăm. Chiar
dacă nu consumăm produse din carne
sau lactate nu înseamnă că celelalte alimente au mai puţine calorii.
Ce alimente consumate în timpul postului ne pun în pericol silueta?
Soia şi produsele de post conţin mulţi

aditivi, ne pun în pericol sănătatea şi e
total interzis să fie consumate de către
copii, deoarece nu au nicio valoare nutriţională.
Cartofii sunt un aliment bun, dar consumaţi în exces şi preparaţi necorespunzător, nu sunt un atu al siluetei.
Pâinea şi pastele făinoase conţin carbohidraţi şi sunt necesari (contrar spuselor aşa-ziselor diete minune) organismului ca sursă de energie. Pericolul
îngrăşării apare când consumăm mai
mult decât este recomandat.
Tocănuri de legume şi zacusca, produse tradiţionale în cămara românilor, nu

costurile testelor mele vor fi asigurate din fonduri europene şi, mai mult,
aceste teste vor ajunge prin rotaţie în
circa 50 de centre de citogenetică din
toată lumea pentru a putea fi înregistrat în bazele de date ale acestora. În
momentul în care se va găsi şi o clinică
în care aş putea fi operat voi fi anunţat
în urma unor studii de specialitate” a
declarat pentru ziarul ,,Glasul Văilor”,
Vlad Ursan.

Orfan şi paralizat, dar nu resemnat!

La 23 de ani reghineanul a rămas orfan
de părinţi şi a paralizat în urma unei
căzături. Vlad a suferit un accident în
urma unei căzături în scara blocului,
care i-a provocat o ruptură musculară
la bazin. Din acel moment nu a mai
putut călca pe picioarele sale. În luna
aprilie, Vlad va împlini 29 de ani, este
încadrat cu handicap de gradul I, fiind
,,condamnat” să sufere de o formă de
paralizie rară care îi macină trupul.
La vârsta de 12 ani, un ortoped i-a pus

un diagnostic greşit, menisc articular,
şi i-a recomandat repaus, fapt ce a dus,
în doi ani, la agravarea unei boli care
astăzi îl împiedică pe tânăr să mai poată sta pe picioarele sale. Deşi a depăşit
100 de internări şi examinări medicale, de la debutul bolii, niciun medic nu
a reuşit să îl pună pe picioare până în
prezent. Întrucât locuieşte la etajul doi
al unui bloc din cartierul Iernuţeni, deplasarea a devenit un adevărat calvar.
Povestea lui Vlad a mai apărut în presa
locală, atât la GligaTV cât şi în revista
,,Reghinul Nostru” şi în ,,Glasul Văilor”
în urma cărora mai mulţi reghineni au
donat sume de bani, iar Clubul Rotary
Reghin l-a sprijinit financiar pe tânărul
paralizat, să îşi achiziţioneze un scaun
cu rotile electric.
Mult succes spre o însănătoşire grabnică din partea redacţiei!

Robert MATEI

sunt indicate tuturor. Majoritatea sunt
pline de ulei şi sare care ne pun în pericol sănătatea.
Lista de alimente greşite sau care trebuie consumate echilibrat poate continua.
Ideea de bază e să avem o alimentaţie
diversificată şi echilibrată. Deşi la început pare greu, cu puţină imaginaţie ne
putem pregăti mese bogate din vegetale
proaspete.
La fel de atenţi trebuie să fim şi după ce
terminăm perioada postului. Trebuie să
revenim la alimentaţia cu produse de
origine animală treptat pentru a evita
toxiinfecţiile alimentare sau alte afecţi-

uni cauzate de excesul alimentar.
Această perioadă poate fi dificilă şi de
aceea este nevoie de mult efort şi voinţă. Iar dacă simţim că nu putem să ducem până la capăt postul, este bine să
ne oprim. Acest tip de alimentaţie nu
este recomandat oricui, iar dacă avem
probleme de sănătate este bine să consultăm sfatul medicului înainte de a lua
decizia de a ţine post.

Consilierii reghineni au aprobat în şedinţa extraordinară din data de 26 februarie închirierea a trei săli de clasă
din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 4 din
Apalina, către Asociaţia PAKIV România, în vederea desfăşurării proiectului „INTEGRO – Modele integrate de
investiţie pentru incluziune socială şi
ocupare ID 142806”. Proiectul este finanţat prin fonduri europene, pe o perioadă de patru luni, începând cu data
predării imobilului.
Această asociaţie va susţine în cele pa-

tru luni câte şase ore de cursuri pe zi,
predate de lectori specializaţi. Se vor
preda ore de limba şi literatura română,
matematică şi ore profesionale tehnologice, axate pe horticultură şi amenajări
spaţii verzi şi sere.

Liana Conţiu – nutriţionist dietetician

Cursuri de horticultură şi amenajări spaţii verzi

(C.R.)
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Peste 400.000 de turişti, în judeţul Mureş
Anul trecut, judeţul Mureș s-a clasat
pe locul 4 în topul celor mai atractive
județe din țară pentru turiștii români
și străini. Suntem într-un top onorant,
după București, Constanța și Brașov.
Turiştii din România, Ungaria, Germania, Spania sau Franța, au preferat
să viziteze în special municipiul Tîrgu-

Mureș, Sovata și Sighișoara.
În anul 2014, structurile de cazare
existente în judeţul nostru au fost gazda unui număr de 408.843 turişti, cu
14.009 mai mulţi faţă de anul 2013, ceea
ce înseamnă o creştere de 3,5%. Durata
medie a sejurului a fost de 2,1 înnoptări/turist.

După ţara de origine a turiştilor străini, ponderea cea mai mare au avut-o
cei din Ungaria, urmaţi de Germania,
Republica Moldova, Spania, Italia, Polonia, Franţa, Regatul Unit, Israel, SUA.
(C.R.)

Judeţul Mureş, în atenţia Marii Britanii
În 20 februarie 1880, reprezentanţii diplomatici ai Marii Britanii au transmis
autorităţilor române nota de recunoaştere a statului român independent. La
135 de ani de relații diplomatice între
România și Marea Britanie, județul
Mureș reprezintă un reper important
în legăturile dintre cele două țări.
La întâlnirea din 2013 cu Prințul Char-

les am inițiat un proiect comun, de
inventariere a patrimoniului cultural
material din județele Mureș, Brașov și
Sibiu.
În această primăvară, se va concretiza
un proiect de amploare, prin care Casa
Regală Britanică ne oferă sprijin şi
consultanță pentru prima inițiativă de
acest gen din România, care îşi propu-
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Francisc Gyorke, lutierul reghinean care a uimit Cremona
Francisc Gyorke este un reghinean cu o energie cât pentru două
vieţi, născut sub semnul ambiţioşilor şi al celor care şi-au propus
să se realizeze în viaţă. Fotbalist de profesie, lutier din pasiune,
talentat, carismatic şi plin de viaţă, mulţi îl invidiază pentru
că, la 41 de ani, concitadinul nostru, a câştigat prima medalie
de bronz obţinută de vreun român la Concursul Internaţional
cu patru corzi ,,Antonio Stradivari” din Cremona, secţiunea
contrabas. Are propria afacere în domeniul construcţiilor de
instrumente muzicale, bani şi o familie frumoasă. Deşi confortul
financiar de azi îi permite să îşi facă multe planuri de viitor, puţini îi cunosc povestea de viaţă, care bate multe scenarii de film.

„Până la 25 de ani am jucat fotbal fiecare fază în construcţia unui instruşi m-am distrat, apoi mi-am luat ment pentru a putea ajunge la sunetul
şi tehnica impusă de piaţa internaţiviaţa în mâini”
S-a născut într-o familie de oameni
simpli, dintr-un tată strungar frezor şi
o mamă turnătoare în oţelărie. De mic
a fost pasionat de navo-modele, aşa că
la Clubul Pionierilor a deprins o mulţime de noţiuni de geometrie, elementele
de bază ale tehnologiei construirii unei
nave şi construcţia de micromachete.
Toate acestea aveau să îi prindă bine în
meseria pe care azi o practică şi i-a devenit un mod de viaţă. Primele opt clase le-a absolvit la Şcoala Generală Nr.
2, după care a dat examenul de treaptă
la Liceul Nr.2, profil mecanică, până în
clasa a X-a, când a fost selecţionat din
300 de elevi, de examinatorii Centrului Olimpic din Tîrgu-Mureş la Şcoala
de Fotbal (actualul Grup Şcolar ,,Ion
Vlasiu”). Astfel, din 1988 reghineanul
Francisc îşi continuă studiile liceale în
capitala judeţului, unde a avut o serie de colegi care au ajuns fotbalişti de
carieră la echipe din Liga I. La 17 ani
reghineanul a debutat la Echipa A.S.A.
Tîrgu-Mureş, a trecut la Ilefor TîrguMureş, o perioadă a jucat la Chimica
Târnăveni şi o perioadă la MureşulTopliţa şi în ultimii ani a activat pentru Borsec-Apemin şi Avântul Reghin.
Fiind un jucător ambidextru, înzestrat
cu calităţi extraordinare a jucat de-a
lungul celor opt ani de carieră fotbalistică atât ca extremă dreapta, cât şi vârf
şi uneori şi mijlocaş sau apărător. Apoi
a intervenit o dorinţă de schimbare în
viaţa sa şi un gând de a-şi întemeia o
familie astfel că reghineanul a lăsat
balonul rotund pentru o altă meserie,
grea, dar mult mai bănoasă, construcţia
instrumentelor muzicale.

A furat meseria de la vechii lutieri şi apoi şi-a format propriul
stil
La 25 de ani, Francisc a început să deprindă tainele lutiere, a muncit timp de
trei ani într-o fabrică de viori, unde a
ajuns să înţeleagă cum se realizează

Un autoturism a luat
foc în Târgu Mureş
În cursul zilei de 2 martie, a fost anunțat
un incendiu la un autoturism în municipiul Tg. Mureș, pe strada Călărașilor.
La intervenție s-a deplasat un echipaj
cu o autospecială de lucru cu apă și
spumă, din cadrul Detașamentului de
Pompieri Tg. Mureș. Cauza probabilă a
producerii incendiului a reprezentat-o
un scurtcircuit electric. În urma incendiului a ars interiorul autoturismului.
(C.R.)

onală. Apoi a colaborat o perioadă în
atelierul familiei de lutieri Ciurba, din
municipiu, unde a învăţat diferenţa
între un instrument produs în serie şi
un instrument de maestru, pentru ca
apoi să se cizeleze în montajul final al
instrumentelor muzicale. Cu fiecare
instrument terminat de construit stă
ore întregi, pentru reglajele finale, încercând să scoată sunetul perfect. E
nevoie de sute de ore de muncă, numai
lăcuirea îi ia uneori săptămâni întregi
sau chiar luni de zile, dar satisfacţia, la
final, e pe măsură”, explică Francisc.

Lutierul produce viori, viole,
violoncele şi contrabaşi pentru
Europa
În anul 2005, a renunţat să îşi trăiască
viaţa în funcţie de aşteptările celorlalţi
şi a deschis propria firmă pentru a deveni propriul său stăpân. A devenit persoană fizică autorizată, statut sub care
a muncit până în 2011, după care şi-a
transformat activitatea în intrerprindere individuală cu trei angajaţi. Producţia reghineanului s-a axat pe instrumentele de orchestră cu patru corzi:
vioară, violă, violoncel şi contrabas, pe
care le comercializează în Belgia, Germania şi S.U.A. Pe lângă abanos şi paltin, reghineanul foloseşte şi molidul de
rezonanţă, restul e secret profesional.
Tehnica personală pe care şi-a format-o
l-a ajutat ca, în anul 2009, Gyorke Francisc să obţină o menţiune (locul IV), la
Concursul Internaţional de instrumente cu patru corzi ,,Antonio Stradivari”,
din Cremona, la secţiunea contrabas,
iar în luna septembrie a anului 2012 la
aceeaşi competiţie, din 21 de contrabaşi din întreaga lume calificaţi în concurs, reghineanul a reuşit să se claseze

Francisc Gyorke un patriot local modest, cu mult bun simţ
pe locul III, la Concursul Internaţional
de instrumente cu patru corzi. ,,E primul contrabas din România care a reuşit o asemenea performanţă într-un
concurs internaţional. Astăzi, acest instrument mă recomandă în multe sfere
înalte, iar preţul său a crescut considerabil” explică mulţumit lutierul. Medalia obţinută la Cremona, la ,,Olimpiada mondială a instrumentelor”, stă
mărturie în atelier la mare cinste şi îl
ambiţionează să se străduiască şi mai
mult pentru următorul concurs. Deja
a început lucrul la un nou contrabas şi
o violă pentru competiţia din 2015 şi
e hotărât să câştige marele premiu pus
în joc de organizatori pentru locul I.
Din palmaresul reghineanului amintim
şi un loc IV la contrabas şi locul 37 la
violă, din 80 de concurenţi din întreaga lume, calificaţi în concurs în 2009,
la Cremona, două locuri 19 la violă şi
la violoncel, la Concursul Internaţional de la Mittenwald din Germania şi
un loc II (medalia de argint) la prima
ediţie a Concursului Internaţional de
Lutierie pentru construcţia de: viori,
viole, violoncele şi contrabaşi organizat
la Reghin în luna august a anului 2012.
Însă cel mai recent premiu câştigat de
reghinean este locul I la secţiunea violoncel la Concursul Internaţional de
Lutierie, ediţia a II-a, organizat de Asociaţia Artiştilor Lutieri din România la
Reghin în perioada 20-22 august 2014.
Fineţea instrumentelor muzicale ale lui
Francisc nu a putut trece neobservată
nici la a doua ediţie a festivalului de
către juriul concursului, care i-a acordat anul trecut locul I la secţiunea violoncel şi un premiu în valoare de 1000

de euro. În concurs s-au calificat 30 de
constructori de instrumente muzicale
din 8 ţări care au participat la cea de-a
doua ediţie a Concursului Internaţional de Lutierie de la Reghin, iar juriul
a reunit specialişti din Italia, Ungaria,
Belgia, Austria şi România.

În 2012 a reparat şi acordat instrumentele Filarmonicii din
Qatar
Angajaţii săi lucrează zilnic de la 7.00
la 15.30, însă constructorul de multe
ori rămâne, din pasiune, şi 12-13 ore
pe zi în atelierul său pentru a-şi putea
perfecţiona cunoştinţele în domeniul
lutieriei. Gyorke Francisc este membru în Asociaţia Artiştilor Lutieri din
România, care are ca principal scop
relansarea activităţii în domeniul construcţiei instrumentelor muzicale şi
sprijinirea societăţilor de profil, pentru ca Reghinul, recunoscut ca ,,oraş al
viorilor” să devină un puternic centru
internaţional în domeniul instrumentelor muzicale. Datorită nivelului său
de cunoaştere, în anul 2012, reghineanul a avut onoarea să fie ales, din şase
lutieri la nivel internaţional, să retuşeze şi să acordeze contrabaşii de la Qatar
Philharmonic Orchestra.
Timp de zece zile reghineanul a fost
tratat regeşte în cea mai bogată ţară a
lumii, cu maşină la scară, într-un hotel de patru stele, experienţă inedită pe
care nu o va uita niciodată.

Robert MATEI
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Bucuria unui nou început la Uila

Sala Căminului Cultural din Uila, a fost
sâmbătă, 21 februarie gazda unui eveniment ce a avut drept scop marcarea
renovării Căminului Cultural din localitate. Aceste lucrări de reabilitare erau
necesare pentru ca localnicii, care sunt
mereu implicaţi în diverse activităţi, săşi poată desfăşura acţiunile într-o ambianţă pe măsură.
“M-am tot întrebat de ce un Cămin Cultural şi de ce la Uila? Căminul Cultural
poate să fie locul unde să ne adunăm în
cuget şi în spirit şi unde să continuăm
să fim români, maghiari, saşi, ţigani, să
fim ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, însă
să fim împreună. Un cămin este locul
unde te simţi în siguranţă, unde te simţi
iubit, te simţi acasă, iar Căminul Cultural sper să fie în continuare „Bucuria
unui nou început” pentru că fiecare început este interesant, şi-apoi pentru că
sperăm să punem bazele unei adevărate
revigorări a culturii pe aceste plaiuri”, a
ţinut să menţioneze în cuvântul să de
început, preotul Daniel Cota din Uila.
A fost o zi de sărbătoare, unde oameni
cu suflet mare au pus mână de la mână
dând naştere unui eveniment special,
precedat de cântec, joc şi voie bună,
organizat de Asociaţia Culturală „Floare de Cireş” reprezentată de Anişoara

Bercea şi Emil Tămăşan, în colaborare
cu Primăria şi Consiliul Local al comunei Batoş, dar şi cu implicarea familiei
Iarca. Printre cei care s-au implicat activ în organizarea acestui eveniment şi
cel care este şi preşedintele Asociaţiei
Culturale „Floare de cireş” este Emil
Tămăşan care a declarat că „Mă bucur
că suntem aici din nou împreună în Căminul Cultural din Uila. Avem cel puţin
trei începuturi pe care astăzi le putem
serba împreună. Este primul spectacol
din acest an aici în noul Cămin Cultural, unul renovat care din nou este un
început pentru activităţile culturale la
nivelul satului Uila. Este un nou început fiindcă intrăm în Postul Paştelui”.
Uilenii au ales să petreacă după-masa
de sâmbătă împreună, reuşind să umple
sala Căminului Cultural. Evenimentul
a fost presărat de momente folclorice
la care au luat parte solista Alexia Aş-

telian, grupul folcloric „Dredețeana”
Dedrad, grupul folcloric din Goreni,
rapsozii populari Cătălin Cioba și Viorica Șandru, formația de dansuri a Forumului German din Reghin, formația
de dansuri populare „Ghiocelul” din
Bistra Mureşului, grupul Asociației
Culturale „Floare de cireș” Uila.
„Cultura este binevenită de fiecare dată
la noi în comună. Dacă în urmă cu un
an pe această scenă îmi exprimam o dorinţă împreună cu dumneavoastră, să
cumpărăm acest Cămin Cultural, iată
că acum dorinţa noastră s-a împlinit.
Mai mult de atât, pe lângă dorinţa de a
fi proprietari ai acestui Cămin Cultural,
am reuşit să dăm o altă faţă sălii cu tencuială, zugrăveală, pardoseală, scaune,
mobilier, scenă nouă, încălzire. Sunt
convins că vă veţi bucura de aceste lucruri şi la fel de convins sunt că vă veţi
îngriji de ele. Vreau să mulţumesc celor
care ne-au sprijinit, Consiliului Local
care a alocat suma necesară achiziţionării acestei clădiri şi mai mult decât
atât, a alocat şi suma necesară reabilitării sale. Este nevoie ca acest început să
continuie, de aceea nu-mi place să spun
că inaugurăm acest cămin. Inaugurarea
va fi atunci când vom reuşi să finalizăm
tot ceea ce ţine de acest spaţiu, interior
şi exterior” a declarat Dumitru Cotoi,
primarul comunei Batoş.
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Percheziţii la persoanele bănuite de evaziune fiscală

În urma a zece percheziţii efectuate pe
raza judeţului Mureş, poliţiştii au ridicat bunuri susceptibile a proveni din
contrabandă, în valoare totală de peste
1.600.000 lei.
În data de 25 februarie, 48 de poliţişti
din cadrul Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Mureş şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din

Mureş, Cluj şi Bistriţa-Năsăud au desfăşurat zece percheziţii în localităţile
Tg. Mureş, Reghin şi Luduş. În urma
percheziţiilor, poliţiştii au identificat şi
ridicat, în vederea continuării cercetărilor, peste 11 kg de bijuterii din aur, bunuri contrafăcute (echipamente sportive) şi sume de bani de peste 173.000 de
lei, 22.100 de euro, 1.100.000 de forinţi,
1.000 de lire sterline, 600 de dolari.

Din investigaţiile efectuate, a reieşit
că cinci persoane, din judeţul Mureş,
în perioada 2013 - 2015, ar fi obţinut
beneficii financiare substanţiale din introducerea şi comercializarea, în mod
ilegal, pe teritoriul României, a unor
însemnate cantităţi de bijuterii din aur,
provenite din Turcia. Persoanele bănuite sunt cercetate sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi
contrabandă.
Cercetările se desfăşoară în cadrul unui
dosar penal aflat în instrumentarea
Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, sub
supravegherea Parchetului de pe lângă
Tribunalul Mureş. La activităţi au participat şi jandarmi din cadrul I.J.J. Mureş
şi Brigada de Jandarmi Mobilă.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de
specialitate al Direcţiei Judeţene de Informaţii Mureş. (C.R.)

În atenţia membrilor Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de
Război
Cu adresa nr. 5567, din 20 mai 2014,
Consiliul Judeţean Mureş aduce la cunoştinţă cetăţenilor că a luat legătura
cu transportatorii auto de persoane
cu licenţa eliberată de către acesta şi
au fost atenţionaţi pentru a respecta în
totalitate, prevederile Legii nr.44-1994.
În acest scop, sunt obligaţi să primească documentele de transport auto ale
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veteranilor de război pentru: veterani,
văduve de veterani de război, ale însoţitorilor acestora şi împuterniciţilor de
către aceştia cu procură notarială.
Conducerea Filialei a Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război Mureş,
roagă ca orice refuz din partea transportatorilor auto să fie adus la cunoştinţa Filialei A.N.V.R. Mureş, din Piaţa

Trandafirilor nr. 2, telefon 0265-214312, între orele 9-12.00, în zilele de
luni, marţi şi joi. Reclamaţiile trebuie
să cuprindă firma care a refuzat efectuarea transportului şi numărul de înmatriculare al autovehiculului.
(R.M.)

Bărbat reţinut pentru trafic de
alcool
La data de 25 februarie 2015, poliţişti
de la Postul de Poliţie Bălăuşeri, în timp
ce acţionau pe linie rutieră, pe raza localităţii Chendu, au efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare,
înmatriculată în judeţul Harghita.
Conducătorul auto nu a oprit la semnalul poliţiştilor, vrând să se sustragă controlului. Ulterior, bărbatul a încercat
să-şi abandoneze autoutilitara şi să fugă
de la faţa locului, însă, la scurt timp, poliţiştii l-au prins şi l-au identificat.
În urma verificărilor efectuate de către
poliţişti, s-a stabilit că suspectul transporta cu autovehiculul în cauză, 2472
litri de alcool etilic, fără a fi îndeplinite
condiţiile prevăzute de lege.
Serviciul de Investigare a Criminalităţii
Economice din cadrul IPJ Mureş continuă cercetările, cu suspectul în stare de
reţinere, pentru comiterea infracţiunilor de achiziţionare de alcool etilic şi
de distilate în vrac, de la alţi furnizori
decât antrepozitarii autorizaţi şi deţinere de către orice persoană în afara
antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor
accizabile supuse marcării. (C.R.)

Prinşi la furat în cartierul Câmpului din Reghin
Patru persoane au fost surprinse în flagrant de poliţişti, în timp ce comiteau
un furt din cartierul Câmpului din
municipiul Reghin. În fapt, în noaptea
de 25 februarie a.c., poliţişti de ordine
publică, au surprins 4 tineri, cu vârstele
între 16 şi 26 de ani, care au sustras un
acumulator de 12 V, de pe o pompă de
vacuum pe motorină, de la punctul de
lucru al unei firme care efectua lucrări
de canalizare, în cartierul Câmpului,
din municipiul Reghin. Cei în cauză au
recunoscut fapta comisă şi sunt cercetaţi în stare de libertate pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. (C.R.)

Salvare persoană din apartament
În noaptea de 17 februarie a.c., la ora
2:43, Detaşamentul de Pompieri Reghin a fost solicitat să intervină pentru
deblocarea uşii unui apartament de pe
strada Rodnei din municipiu. O autospecială de lucru cu apă și spumă și o
ambulanță SMURD s-au deplasat de
urgenţă la locul solicitării. S-a intervenit pentru deblocarea uşii apartamentului, în interior aflându-se o persoană,
în vârstă de 82 ani, conștientă, care era
căzută și care necesita asistență medicală. (R.M.)

,Gheorghe Marinescu” găzduieşte
Olimpiada judeţeană de Biologie
Conform unui comunicat al Inspectoratului Şcolar Judeşean Mureş, etapa
judeţeană a Olimpiadei de Biologie,
proba scrisă pentru elevii din clasele
a VII-a şi IX-XII,XIII, anul acesta se
va desfăşura în data de 7 martie în cadrul Liceului Teoretic ,,Gheorghe Marinescu” din Tîrgu-Mureş. Elevii vor fi
prezenţi în sala de concurs la ora 9.30.
(R.M.)
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Peste o sută de sportivi la campionatul judeţean de lupte de la Reghin
Peres Miklos.
„Primăria Reghin împreună cu directorii şcolii şi părinţii copiilor au reuşit
să renoveze această sală. Au fost depuse
eforturi destul de mari pentru că sala
era doar jumătate din suprafaţa actuală,
reuşindu-se mărirea ei” a declarat Daniel Gliga, viceprimarul municipiului
Reghin, prezent la eveniment.
Acesta a mărturisit faptul că în momentul de faţă se lucrează la un proiect
care vizează renovarea unei săli ce este
amplasată în zona Spitalului Municipal.
„Lucrăm împreună cu doamna primar

la o sală foarte mare, sală care în proporţie de 90% este gata să-şi primească
sportivii. Când aceasta o să fie gata, iar
sala de aici, de la „Lucian Blaga” nu o să
aibă suficientă capacitate pentru sportivi, vom muta activitatea acolo. Sala
este dotată cu vestiare, duşuri, birouri şi
o platformă unde se pot practica sporturi de contact. Sperăm ca în următoarele două sau trei luni, să finalizăm lucrările” a menţionat Daniel Gliga.

Codruţa ROMANŢA

Sportivi în acţiune
Sâmbătă, 21 februarie, Reghinul a fost
gazda Campionatului Judeţean de lupte libere desfăşurat în sala de sport de
la Liceul „Lucian Blaga”. Sala în care
s-a desfăşurat acţiunea a fost renovată
recent, suprafaţa acesteia fiind mărită,
deoarece spaţiul era insuficient pentru
toţi sportivii care practică acest sport.
În cadrul competiţiei s-au înscris şapte
echipe de la patru cluburi din judeţul
Mureş, fiind prezenţi peste o sută de

participanţi. „Este o prezenţă mare,
această competiţie fiind organizată în
fiecare an şi are un rol foarte mare în
testarea şi pregătirea sportivilor pentru
campionatele naţionale. Arbitrajul este
asigurat de trei arbitrii naţionali din
Tîrgu-Mureş. Am avut o sală mult mai
mică, de aproximativ 30 metri pătraţi,
iar acum ne bucurăm de una mult mai
mare de aproximativ 150 metri pătraţi,
fapt ce ne bucură” a declarat antrenorul

Maratonul Internațional AROBS la Cluj-Napoca
Runners Club se pregătește să întâmpine în data de 19 aprilie 2015 pe stadionul de la Cluj Arena peste 3500 de
alergători de pe tot globul. An de an,
atleți amatori și profesioniști se reunesc
la Cluj-Napoca să participe la cel mai
mare concurs de alergare din Transilvania.
Cea de-a V-a ediție a Maratonului
Internațional AROBS Cluj-Napoca
le propune alergătorilor amatori și
profesioniști trei probe tehnice, maraton, semimaraton, maraton ștafetă,
două crosuri, cel destinat adulților,
crosul copiilor și un program variat.

Programul include încălziri animate
de instructori de fitness, muzică live
și atmosferă întreținuta pe parcursul
probelor de un MC dedicat, promoţii și
momente de divertisment, festivitate de
premiere, pasta party și multe surprize.
Ediția aniversară le aduce concurenților
de la probele tehnice un kit de concurs
mai bogat decât cel de anul trecut. Până
în prezent kit-ul de concurs conține tricoul tehnic oficial, un sac de antrenament cu două compartimente separate,
pentru haine și pantofi, o băutură isotonică Powerade, numărul de concurs,
cip-ul de cronometrare, medalia și di-

ploma de participare. Restul surprizelor din kit-ul de concurs vor fi dezvăluite treptat, dar cu siguranță vor fi în ton
cu restul elementelor verzi și ”tonice”
de până acum!
Maratonul Internațional AROBS ClujNapoca a fost creat cu intenția de a
deveni un eveniment de amploare de
talia competițiilor europene de alergare și comunică valori ca împărtășirea
spațiului, cultură, putere, muncă, bucurie, viziune.
„Anul acesta sărbătorim a V-a ediție
a Maratonului Internațional AROBS
Cluj-Napoca, dar și integrarea orașului

nostru în circuitul capitalelor de tineret
europene. Evenimentul este înscris în
calendarul Youth@Cluj-Napoca 2015,
cea mai complexă iniţiativă din acest
deceniu adresată tinerilor, în România.
Cluj-Napoca va fi oraşul de vizitat pe
lista tuturor tinerilor din Europa, iar
noi vă invităm să ne bucurăm împreună pentru statutul recent dobândit
– Cluj Capitala Europeană de Tineret
în anul 2015” a declarat Horațiu Morar, președintele Asociației Sportive
Runners Club.
(C.R.)
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Vânătorii de la Hermina au marcat sfârşitul sezonului de vânătoare
fără accidente
renumiţi din străinătate, începând de
la danezi şi englezi, până la suedezi şi
chiar americani. Fondul de vânătoare a
avut şi în acest an o recoltă bună, astfel
că de la petrecere nu puteau lipsi poveştile vânătoreşti.

Chiherenii supăraţi că nu au primit nici un urs la cota de recoltă

O parte din organizatorii balului

Au agăţat armele în cui şi şi-au pus hainele de sărbătoare. Vânătorii din Fondul privat A.V. ,,Hermina,,
Chiheru au marcat sfârşitul sezonului de vânătoare,
sâmbătă după-masa (21 februarie nr.) printr-un bal
tradiţional, la care au luat parte 180 de persoane. Vânătorii şi-au invitat la chef soţiile, prietenii şi cunoştinţele care au petrecut aşa cum au ştiut mai bine, cu dans
şi muzică populară, uşoară şi lăutărească, după ce tot
sezonul s-au străduit să diminueze pagubele provocate
de animalele sălbatice, agricultorilor.
La eveniment a fost invitată să cânte şi
la această ediţie, interpreta de muzică
populară Mihaela Botoş, împreună cu
solistul Liviu Cengher, Grama Vasilică,
violonistul Paul Butiurcă şi suflătorul
Lucian Rafi, artişti care au întreţinut
atmosfera cu cântec, joc şi voie bună.
Bucătarii s-au întrecut în măiestrie şi
au oferit participanţilor preparate pe
bază de vânat, friptură asortată, pastramă, muschiuleţ de ciută, cârnaţi de
casă şi multe alte specialităţi. Cea mai
apreciată a fost rulada de mistreţ şi
supa de perişoare cu carne de ciută şi
mistreţ. Toate specialităţile au fost gătite din animalele colectate de organizatori. ,,Puşcaşii” în calitate de meseni
s-au străduit să se familiarizeze cu acest
cadru relaxat şi asta pentru că ei sunt

obişnuiţi să bată la pas zeci de kilometri
prin pădure după vânat, motiv pentru
care pe ringul de dans au dat dovadă de
multă energie şi eleganţă.
Fondul Hermina 45 Chiheru are în
componenţă 32 de membrii, este un
fond mijlociu, cu o suprafaţă de circa
8500 de hectare, un fond suprapus pe
suprafaţa teritorială a 4 comune şi 15
localităţi. Pădurile acestui fond adăpostesc o gamă largă de specii sălbatice
începând de la vânat mic: fazan, iepure,
vulpe, potârniche şi sitar la vânat mijlociu: căprior, lup, râs, pisică sălbatică
şi vânat mare: cerb, mistreţ şi urs brun.
Datorită valorii acestui fond cinegetic
şi unor partide impresionante de vânătoare a crescut popularitatea Chiherului, care a adus în zonă vânători

Singura nemulţumire a vânătorilor din
fondul Chiheru, este legată de faptul că
anul acesta nu au primit aprobare din
partea Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, să vâneze nici un
urs la cotele de recoltă, deşi vânătorii
spun că doar la o simplă goană în orice sezon în primăvară-vară-toamnă,
pe o suprafaţă de 200 de hectare ies
din ascunzători 10-13 exemplare din
această specie. Ediţia din acest an a
,,Balului Vânâtorilor”, cu numărul 14
a fost una specială şi datorită mult aşteptatei tombole la care organizatorii au
pus la bătaie circa 50 de premii. Astfel
că fiecare dintre vânători a mers cu un
premiu acasă, începând de la accesorii
pentru arme, pălării, cuţite, la vinuri
rafinate şi gemuri asortate până la maşini de spălat ecologice, porci vietnamezi şi chiar servicii gratis în poligon
şi reglare de armă oferite de Pârvulescu
Florin Lucian, singurul administrator
de poligon de tragere cu glonţ autorizat
din Ardeal. La eveniment au luat parte
mai multe personalităţi reghinene care
nu sunt vânători printre ei numărânduse primarul Reghinului Maria Precup,
comandantul Poliţiei municipale Vasile
Oltean, Schuller Peter şi Florin Zogorean şeful administraţiei financiare Reghin. Petrecerea s-a încheiat la primele
ore ale dimineţii într-un ton foarte optimist.

Opinii Pro-vânat

,,Sezonul de vânat a fost bun în sensul
că nu am avut incidente neplăcute şi
necazuri, am recoltat aproape întreaga
cotă la toate speciile de vânat, în procent de 70-80%, dar ce este important
de subliniat, e faptul că vânătorii trecuţi
de prima tinereţe, se îndreaptă spre o
formă de sport adevărat. Nu se supără
dacă nu împuşcă cantitativ, nu mai sunt
orgolile de acum 20 de ani...mai sunt
tinerei la vânătoare care se luptă după
trofee, dar cei mai mulţi vin pentru
ambianţa în cadrul naturii, prietenii,
poveşti, schimb de idei, prieteni cu care
socializezi şi te destăinui. La noi în gru-

pă au început vânătorii să vină pentru
alte motivaţii faţă de acum mulţi ani în
urmă. Pe vremuri se gândea în esenţă,
că aproape tot ce este viu este ori vânat,
ori vânător. La noi în grupă s-a schimbat foarte mult modul în care se abordează vânătoarea. Eu vânez de 25 de ani
şi cred că pot să emit o astfel de părere
după ce am trecut prin toate procesele
de metamorfozare a statutului de vânător şi a grupelor de vânătoare”, a declarat directorul Asociaţiei ,,Hermina,,
Eremia Pop.
,,În cadrul Fondului Chiheru vine lumea să se simtă bine, avem un fond
liniştit şi accesibil amplasat la confluenţă cu Reghin, Sovata şi Tîrgu-Mureş,
motiv pentru care avem foarte puţini
membrii care au migrat la alte asociaţii
de vânătoare. An de an ne reîntâlnim
la Balul Vânătorilor, unde schimbăm
opinii, dezbatem o serie de subiecte de
la resursele cinegetice până la protejarea vânatului şi de ce nu, se spun poveşti care mai de care mai interesante
care produc multă voie bună. Dat fiind
faptul că la Chiher avem un fond privat
noi ne-am ocupat întotdeauna de organizare şi ne-am respectat cotele de
recoltă. Iar cel mai important lucru este
că din 2000 până în 2014 nu am avut
niciun incident sau accident deosebit,
doar întâmplări amuzante de povestit
la nepoţi”, a precizat tehnicianul silvic
Haba Vasile.
,,Eu sunt de 22 de ani în România şi
sunt vânător de 40 de ani pentru că am
devenit vânător pe vremea când trăiam în Italia. Este un moment de destindere, dar şi unul de bilanţ, deoarece
ne întâlnim şi depănăm amintiri, însă
în acelaşi timp ne facem şi unele planuri pentru viitor. Ce pot să vă spun?
Vânez frecvent, am două arme lise şi o
carabină, am împuşcat multe trofee în
acest fond în special la mistreţ. În comparaţie cu alţii eu vânez pentru plăcere
nu pentru carne. Specialitatea mea culinară din carne de vânat este salamul
de mistreţ pe care îl prepar după reţeta
din Italia, dar aici în zonă sunt singurul
care face acest tip de salam”, a conchis
vânătorul Manfrenati Francesco.

Robert MATEI
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Abonament pentru comunitate
În numărul trecut aţi fost informaţi despre evenimentul organizat la data de 25 februarie în
oraşul nostru. De asemenea, aţi
fost informaţi şi cu privire la cele
3 proiecte puse în discuţie în faţa
abonaţilor. Nu voi insista asupra
acestor aspecte ci mă voi referi
cu precădere la modul în care
s-a desfăşurat evenimentul şi la
impactul pe care l-a avut asupra
participanţilor. Părerea mea va fi
una obiectivă, eu fiind abonată
chiar de la înfiinţarea Fondului
Comunitar Reghin.
Gazdele evenimentului au fost Ţintoşan Călin şi Creţu Tiberiu, patronii Dogma Pubs, ei fiind deasemenea
abonaţi ai fundaţiei în cauză. La ora
19:00, peste 50 de abonaţi şi invitaţi
au fost întâmpinaţi cu căldură de către
gazde şi inimosul organizator Molnar
Ştefan. Într-o atmosferă destinsă şi lipsită de limbajul de lemn specific unor
evenimente de genul acesta, Călin a
prezentat invitaţilor programul serii şi
a invitat la microfon pe cei 3 autori ai
proiectelor. Aceştia au fost, în ordinea
tragerii la sorţi: Klaus Birthler, Teodor
Baciu şi Cristian Man. Fiecare a avut la
dispoziţie 5 minute pentru a convinge
auditoriul de necesitatea şi beneficiile proiectelor susţinute. Au făcut-o cu
emoţie, cu modestie şi mai ales cu suflet. Au făcut-o pentru ca noi, locuitorii Reghinului să ne bucurăm mai mult
de ceea ce ne poate oferi oraşul nostru.

ŞTIRI
Detaşamentul de Pompieri Sighișoara a
intervenit în data de 26 februarie, la ora
19:09, pe strada Dumbravei, cu o autospecială de lucru cu apă și spumă, pentru deblocarea ușii unui apartament.
Folosind echipamentele și mijloacele
din dotare, pompierii au pătruns în in-

Au făcut-o fără să le-o impună nimeni!
Participanţii la eveniment i-au ascultat
cu atenţie, după care, cum era şi firesc,
i-au asaltat cu întrebări. Întrebări punctuale, menite să justifice sumele de bani
care urmau a fi donate. Şi de data aceasta, autorii proiectelor s-au descurcat cu
brio, nelăsând niciun moment vreo îndoială asupra proiectelor care urmau a
fi susţinute financiar.
A urmat momentul culminant al serii,
momentul donaţiilor. Autorii proiectelor au fost invitaţi să părăsească sala
pentru a nu influenţa afectiv finanţatorii proiectelor. Participanţii au început să facă donaţiile, totul la vedere,
cu maximă transparenţă, în funcţie de
priorităţile pe care le-au stabilit şi sumele avute în abonament până la acea
dată. Ba mai mult, au făcut donaţii şi
invitaţii, surprinşi în mod plăcut de
acţiunea la care luau parte. Mărturisesc
că aceste momente au fost unice atât
pentru mine, cât şi pentru majoritatea
celor prezenţi. A fost un sentiment nou,
să simţi că poţi face ceva pentru comunitatea ta şi mai ales să o faci cu maximum de decenţă şi pentru o cauză în
care crezi! Nimic impus, nimic forţat,
nimic pe principiul turmei. Doar dorinţa de a face bine şi de a mişca ceva
fără să aştepţi ceva în schimb. Personal
m-am simţit desprinsă pentru 2 ore din
cotidianul destul de gri al ultimilor ani.
M-am simţit cu adevărat implicată şi
având alături oameni de calitate care
vor o schimbare în bine.
Când toată lumea a terminat de alocat

sumele dorite, autorii proiectelor au revenit în sală pentru a vedea rezultatele.
Bucuria lor a fost deopotrivă şi bucuria
noastră. În mai puţin de 1 oră se donaseră peste 10.000 de ron. O sumă
considerabilă, având în vedere că nu
venea nici de la magnaţi şi nici de la societăţi de renume. Erau bani veniţi de
la oameni, pentru oameni. Era o reuşită
pentru toţi cei prezenţi, fie ei aplicanţi
ori susţinători. Era sentimentul de mulţumire pe care ţi-l dă certitudinea lucrului bine făcut. Şi pentru ca succesul
să fie onorat cum se cuvine, sponsorii
evenimentului ne-au răsfăţat cu vin de
la Liliac şi dulceaţă de la Răzvan.
A fost o seară frumosă. A fost un eveniment atipic pentru oraşul nostru. Dar
peste toate acestea, îmi place să cred că
a fost un început promiţător, că ne vom

alătura cât mai mulţi acestei fundaţii pentru a demonstra concitadinilor
noştri că fiecare dintre noi are puterea
de a schimba ceva. Nu ne lipseşte decât
voinţa şi mobilizarea. De fiecare dintre
noi depinde soarta Reghinului. Chiar
dacă e mai uşor să criticăm, poate că e
momentul să avem şi noi, cetăţenii de
rând iniţiativă. Molnar Ştefan ne-a întins o mână de ajutor. Răspunzându-i
la fel, putem să ne convingem fiecare
dintre noi că părerea noastră contează
şi că e momentul să nu mai aşteptăm
doar să vedem ce fac alţii!

Smaranda PUŞCAŞ

Pompierii mureșeni au salvat două persoane din apartament
teriorul apartamentului, constatând că
în locuință se aflau două persoane, care
erau căzute în locuință și care necesitau
asistență medicală. Acestea au fost preluate de echipajul medical sosit la fața
locului.
În aceeaşi dimineață, la ora 8:02, Deta-

şamentul de Pompieri Tg. Mureş a fost
solicitat pentru deblocarea uşii unui
apartament, în municipiu, pe strada
Făget. Un echipaj cu o autospecială s-a
deplasat de urgenţă la locul solicitării.
Pompierii au intervenit pentru deblocarea uşii apartamentului, în interior

aflându-se o persoană de sex feminin
în vârstă de 78 de ani, decedată.
(C.R.)
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Tudor Sălăgean, posesorul celor mai scumpi câini din Ardeal
Tudor Sălăgean este un prosper om de afaceri din
Sângeorgiu de Mureş care pe lângă firmele de pază şi
protecţie pe care le deţine a făcut o obsesie pentru o
rasă de câini de lux destinată elitelor din China. Astăzi
deţine patru exemplare din rasa Mastif Tibetan, considerat cel mai scump câine din lume la ora actuală şi un
Cane-Corso multiplu campion naţional şi internaţional.
Patrupedele a căror îngrijire cere multă dăruire, timp
şi un buget considerabil....sunt şi cei mai scumpi câini
care reprezintă la propriu şi la figurat o firmă de pază şi
protecţie din judeţul Mureş.
Rony ,,The Best Dog” evaluat la
20.000 de euro
Pasiunea omului de afaceri pentru patrupede a început în urmă cu patru
ani, când s-a împrietenit cu proprietarul unei canise din Oradea de la care a
cumpărat în semn de prietenie un pui
din rasa Cane-Corso cu 500 de euro.
Asta însă după ce timp de doi ani a
studiat aproape toate canisele din România, pentru a-şi achiziţiona o rasă de
câine pe placul său pentru firmele de
pază pe care le administrează şi pentru
reşedinţa personală. Aşa s-a decis să
aleagă un Cane-Corso. A angajat un
dresor care l-a pregătit la ,,sânge,, pentru expoziţii şi rezultatele nu au întârziat să apară. La prima ieşire a ocupat
locul III, iar la cea de-a doua expoziţie
internaţională la Sibiu a ocupat locul I
şi de atunci Rony a devenit un concurent de temut la orice expoziţie canină

la care îşi anunţă participarea.
Astăzi Rony are 2 ani şi jumătate este
recunoscută pentru loialitate şi inteligenţă şi participă doar la clasa campioni. Câinele este antrenat de dresorul,
Petelei Istvan, fost dresor în cadrul
Poliţiei Tîrgu-Mureş şi care este unul
dintre cei mai experimentaţi „îmblânzitori” de patrupede din judeţ. În 14
expoziţii naţionale şi internaţionale s-a
rulat cu peste 400 de câini din aceaşi
specie şi a câştigat în 12 din acestea locul I şi celelalte două competiţii locul
II. Titlurile câştigate în concursuri contribuie la sporirea preţului fiecărui pui.
Cel mai recent titlu care şi l-a adjudecat în palmares Rony, este cel de ,,The
best dog”, la Cluj-Napoca. După această
victorie valoarea mascului a crescut la
circa 20.000 de euro, şi ofertele de a-l
vinde au apărut instant, dar cum face
parte din familie, vânzarea nici nu intră în discutie, declară omul de afaceri.
Momentan Rony se pregăteşte pentru
două competiţii ce se vor desfăşura la
Bistriţa, o expoziţie naţională şi una internaţională, ba mai mult stăpânul s-a
hotărât să îl înscrie, pentru prima oară
şi la Campionatul Mondial de Câini de
la Milano, ce va avea loc în luna iunie a
acestui an.

A cumpărat de 13.000 de euro
Mastiffi Tibetani

După ultimul concurs câştigat,
Rony este evaluat la 20.000 de
euro

OCHIUL

MAGIC

Distrugerea coşurilor de gunoi a ajuns
la un alt nivel. Se pare că neisprăviţii
sunt mai presus de lege, fără frică de organele de ordine ori teama că cineva lear putea vedea acţiunile necontrolate.
Strada Republicii, zona Agenţiei pentru Ocuparea Forţelor de Muncă. Zi

În urmă cu doi ani şi jumătate a văzut
un documentar la televizor despre rasa
Mastiff Tibetan, o rasă veche de tip
mare, originară culturii nomade de Tibet, China, Nepal şi India. Cel mai popular Mastiff Tibetan din lume este un

Tudor Sălăgean cu cei trei Mastifi Tibetani în curtea casei
exemplar cu un pedigree chinezesc pur,
care a devenit cel mai nou simbol al luxului în China. Acesta a fost achiziţionat în 2011 cu suma de 1,5 milioane de
dolari de magnatul chinez Hong Dong.
Mureşeanul a fost fascinat de faptul că,
Mastiful ajunge la maturitate la vârsta
de 3 ani, la greutatea de 120 de kg, se
împerechează odată sau la doi ani şi năpârleşte o singură dată într-un an la fel
ca şi animalele sălbatice. Spre deosebire
de cele mai multe rase mari, speranţa
de viaţă a acestor patrupede variază între 10 şi 14 de ani. În România primele
exemplare au apărut în urmă cu patru
ani motiv pentru care se cunosc destul
de puţine date despre aceşti câini.
Tudor Sălăgean a căutat să achiziţioneze Mastiffi Tibetani cât mai aproape
de rasa originară din Tibet şi cu descendenţi campioni şi caută expoziţiile
cu arbitrii străini pentru că e convins
că aceştia sunt imposibil de „măsluit”
în concursuri. Omul de afaceri s-a îndrăgostit de-a dreptul de această specie
canină motiv pentru care a achiziţionat
prima oară o femelă pe nume Dona din
România cu 1.000 de euro. Apoi a zburat până în Cehia pentru un exemplar
pe nume Helios, care l-a costat 2500 de
euro, câine care azi participă frecvent la
cele mai importante competiţii canine
din ţară. La începutul anului a achiziţionat cu mari sacrificii un pui de Mastiff
din capitala Rusiei cu 7.000 de euro, pe
nume Thor. Un câine cu un pedigree de
excepţie care îl are pe linie paternă bunic pe celebrul Kundun din Italia, care
deţine titlul de campion mondial. Cea
mai recentă achiziţie de Mastiff Tibetan, a făcut-o în urmă cu două săptă-

mâni, un pui pe nume Kora adus din
China, capriciu care l-a făcut pe Tudor
Sălăgean să mai scoată din buzunar
2500 de euro, plus o promisiune că va
da înapoi un pui la prima fătare vânzătorului.

Câinii cu pedigree de excepţie se
întreţin cu bani grei
Stăpânul patrupedelor mărturiseşte că
şi pentru câinii cu un pedigree de excepţie, se cer sacrificii materiale considerabile, pentru a-i menţine în ,,plutonul” fruntaş al competiţiilor, dacă luăm
în calcul că numai întreţinerea celor
cinci câini, cu hrană, suplimente, vaccinuri, expoziţii, vizite medicale şi dresaj
costă circa 700 de euro pe lună. Omul
de afaceri îşi hrăneşte patrupedele doar
cu ,,orijen şi acana” un produs fără conservanţi artificiali adus din Canada, cu
un singur distribuitor în ţara noastră.
În perioada pre-competiţională stăpânul le mai include în meniu şi orijen
red, un produs compus din 80% carne
roşie de vânat şi 20% fructe, fără legume. Cel mai mare vis al mureşeanului
este să deschidă, anul acesta o canisă
de Tibetani şi Cane-Corso în judeţul
Mureş, dotată la cele mai înalte standarde pentru iubitorii de patrupede
care vor să îşi îndeplinească capriciul
de a fi stăpânii unui exemplar, din cea
mai scumpă rasă din lume.

A consemnat
Robert MATEI

Coşurile de gunoi se incendiază la Reghin
de luni dimineaţa. Primele semne că
tocmai s-a terminat un weekend, sunt
aproape de fiecare dată, coşurile de
gunoi din oraş amplasate pe stâlpi, ce
rămân în urma teribiliştilor cu semne
vizibile de vandalism.
Distrugerea acestora a trecut la Level

doi, am putea spune, având în vedere că
până nu demult acestea erau doar dărâmate, iar mizeria din ele împrăştiată în
jurul lor. Însă acum, golanii au trecut la
incendierea acestora, transformânduse în piromani.
(C.R)
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Ioan Crişan liderul de vârstă al CL Reghin se confesează
de profesori de fizică. Ca şi fel de a fi
am la bază un temperament sangvin,
echilibrat, puternic cu răbdare mare şi
nu mă reped înainte de a spune unele lucruri, până nu le filtrez prin firea
gândirii şi apoi le expun. Acest echilibru este necesar fiindcă la repezeală
faci gafe şi apoi le regreţi. Nu mă caracterizează infatuarea şi aroganţa.Totoată pot să spun despre mine că am o
răbdare infinită.
Rep.: Care a fost pe scurt traseul profesional?

Consilierul Ioan Crişan
Ioan Crişan este profesor de fizică în cadrul Liceului Tehnologic din Reghin, iar,
desemnarea lui ca şi consilier a survenit
în luna noiembrie a anului trecut ca urmare a decesului lui Aurelian Todoran,
consilier din partea Partidului Naţional
Liberal din anul 2012. Încă din tinereţe, Ioan Crişan a îmbrăţişat cariera didactică, fiind pregătit să ofere societăţii
româneşti cea mai înaltă calitate: educaţia. Astăzi profesorul se poate lăuda cu o
carieră didactică de invidiat, 48 de ani
la catedră, în slujba învăţământului. A
optat întotdeauna pentru responsabilitate şi a demonstrat că este un om integru
dovadă, sunt cele două mandate de director în cadrul Liceelor ,,Lucian Blaga,,
şi ,,Petru Maior,,. În 1999 a obţinut locul
I la concursul organizat de Inspectoratul
Şcolar, fiind desemnat cel mai bine pregătit director din judeţ. În viziunea sa,
consideră că fiecare consilier trebuie să
fie la dispoziţia alegătorului şi să acorde
atenţia cuvenită cetăţenilor zi de zi, nu
doar în campanile electorale.
Reporter: Ce ne puteţi spune despre
omul Ioan Crişan?
Ioan Crişan: Sunt profesor de fizică
de 48 de ani din care 8 ani predau ca
şi pensionar deoarece e o mare lipsă

I.C.: După absolvirea Facultăţii de
Fizică, specializarea: Electro- RadioFizică, din cadrul Universităţii ,,Babeş-Bolyai”, promoţia 1966, am primit
repartiţie la Reghin. Aşa am ajuns să
predau la Liceul ,,Petru Maior,, din
1967, din data de 1 februarie după ce
m-am întors la vatră din armată. Acolo
am predat până în 1985, când am fost
numit director la Liceul ,,Lucian Blaga”, unitate şcolară unde am îndeplinit
această funcţie timp de cinci ani. După
revoluţia din 1989 m-am retras din nou
la catedră la Liceul ,,Petru Maior,, unde
cred că am dat dovadă de pricepere şi
pasiune în ceea ce fac, şi după 7 ani am
fost ales şi aici prin vot director de către Consiliul Profesoral şi Consiliul de
Administraţie al Liceului. Am condus
Liceul din 1997 până în 2003, apoi nu
am mai putut candida deoarece mă
apropiam de 60 de ani şi metodologia
de prezentare la concurs nu o mai îndeplineam pentru că mă apropiam de
pensionare. În schimb în 1999 am avut
onoarea şi fericrea de a ocupa locul I
la punctaj, la concursul organizat de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş,
destinat directorilor de licee la nivel judeţean. Lucru care m-a bucurat pentru
că acolo erai testat ,,la sânge,, din legislaţie, legea învăţământului, tehnici de
administraţie, pregătirea personalului,
pregătirea psihopedagogică şi metodi-

că.

Rep: Ce ne puteţi spune despre familia
dvs. în câteva cuvinte?
I.C. : Sunt căsătorit de 45 de ani cu
Mariana Crişan profesoară de Limba Română şi Limba Franceză, astăzi
pensionară şi ea. Sunt totodată şi tatăl
unui băiat de care sunt foarte mândru,
Ovidiu Ciprian Crişan psiholog şcolar
de 14 ani în cadrul Liceului Tehnologic
,,Petru Maior,,.
Rep: Cum trebuie să fie un consilier în
viziunea dvs.?
I.C.: În optica mea noi suntem la dispoziţia alegătorilor şi trebuie să fim nu
numai în campania electorală atenţi la
ofurile lor, ci în fiecare zi, când ne întâlnim fie pe stradă sau în diverse instituţii, în diverse situaţii. Trebuie să le
ascultăm părerile, opiniile, care ţin de
administraţia locală, pentru a le înscrie
pe ordinea de zi a şedinţelor dacă sunt
imperios necesare.
Rep.: Spuneţi-ne câteva probleme edilitar gospodăreşti pe care le-aţi ridicat în
şedinţele de Consiliu Local?
I.C.: Da, pot să vă spun că am ridicat
problema amenajării Canalului Morii,
problema câinilor comunitari, probleme de sistematizare, de circulaţie
rutieră şi parcări. Mulţi încalcă legile
de circulaţie şi parchează pe unde le
convine, sfidând toate indicatoarele. Se
dau amenzi, dar e imposibil să fie câte
un poliţist la fiecare colţ de stradă. Mai
trebuie şi respectate legile. Acesta e un
aspect care m-a frapat încă din 1990 şi
am susţinut sus şi tare dacă nu se respectă legile nu am făcut nimic pentru
a evolua. Trebuie să existe bun simţ în
respectarea legilor, trebuie să se urmărească de factorii responsabili respectarea legilor. Sunt legi care dacă sunt
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respectate te şi apără, dar dacă nu sunt
respectate nu are cine te apăra.
Rep.: Cu ce gânduri aţi preluat noua
funcţie de consilier?
A.T.: Îmi pare rău în primul rând pentru fostul nostru coleg Aurelian Todoran care a trecut la cele veşnice mult
prea tânăr. La început am ezitat din cauza vârstei mele de 72 de ani, să ocup
acest post, dar apoi mi-am spus că e
o provocare şi m-am hotărât în acest
mandat cât a mai rămas din el, împreună cu echipa noastră de consilieri să
îndeplinim promisiunile pe care le-am
făcut în campania electorală. Am mai
spus-o de câteva ori public, deciziile
care se adoptă acum în consiliu au la
bază ştiinţa şi nu întâmplarea.
Rep: Puteţi face o comparaţie între cum
se luau hotărârile în CL în mandatul dvs.
din 1992-1996 şi cele din 2014?
I.C..: Este o evoluţie înspre perfecţionare, există o metodologie bine pusă la
punct, o organizare şi procesul de desfăşurare e mai operativ şi mai eficient.
Iar munca de analiză pe domenii se
face în prealabil înainte de şedinţele de
Consiliu Local în comisiile pe specialităţi, acolo se fac dezbateri ţinând cont
de legislaţii în domeniu, acolo se ajunge la diferite concluzii încât la şedinţa
în plen pe CL, toate comisiile vizate
merg cu tema pregătită şi analizată. În
mandatul meu din 1992-1996 lucrurile se mişcau mai greu, acum totul se
face foarte operativ. Legat de primari,
pe lângă calităţile pe care le avea fostul
primar Pop Eremia, doamna primar
Maria Precup este economistă, e foarte
bine pregătită, stăpâneşte domeniul şi
munca administrativă şi în plus dă dovadă de mult umanism şi ataşare faţă de
oameni.

Robert MATEI

Târgul de Mărţişor de la Reghin a stârnit discuţii în C.L.

Consilierii locali în şedinţa de consiliu

În perioada 27 februarie – 9 martie
2015, în municipiul Reghin se desfăşoară Târgul de Mărţişor, motiv pentru
care, în cadrul şedinţei extraordinare de
Consiliu Local din data de 26 februarie
s-a aflat un proiect de hotărâre în acest
sens.
Acest punct a stârnit discuţii între consilieri, în momentul în care Nagy Andras a propus să nu se mai aloce spaţiu
pentru comercianţi în zona Kaufland,
vis-a-vis de Liceul „Petru Maior”. „Aş
vrea să facem o modificare la articolul
2 să nu se mai accepte ca trotuarul din
faţa Liceului „Petru Maior” de pe strada Gării să fie ocupat. În ultima vreme,
circulaţia pietonală a crescut în această
zonă şi propunerea noastră este ca cei
care au avut până acum loc acolo, să
meargă şi să discute cu cei de la Kaufland şi să închirieze o parte din parcarea lor” a declarat Nagy Andras.

În replică, viceprimarul Daniel Gliga
i-a răspuns consilierului Nagy Andras
„Ne-am gândit şi noi, împreună cu
doamna primar la această soluţie, dar
avem multe solicitări pentru acea zonă,
unde comercianţii spun că vânzarea
este foarte bună. Ţinând cont de faptul
că trotuarul este destul de larg, există şi
o staţie de autobuz, nu cred că ar îngreuna circulaţia pietonilor”.
În momentul în care proiectul de hotărâre a fost supus la vot în forma prezentată de executiv, nu s-au obţinut
suficiente voturi pentru ca acest proiect
să treacă de masa consilierilor locali.
Conform Regulamentului Consiliului
Local de organizare şi funcţionare, proiectul de hotărâre a fost supus la vot cu
amendamentul consilierului Nagy Andras, dar nici această variantă nu a trecut. În aceste condiţii, Camelia Hărşan
a oferit câteva explicaţii celor prezenţi,

făcându-i să conştientizeze importanţa
votării acestui proiect. „Avem o problemă. Sunt 42 de cereri pentru acest târg,
iar dacă acest proiect nu trece, mâine o să fie revoluţie. Vom fi nevoiţi să
amendăm fiecare comerciant pe care-l
întâlnim pe stradă vânzând mărţişoare
în această perioadă” a specificat Camelia Hărşan, şef birou Investiţii, Achiziţii
Publice din cadrul Primăriei Reghin.
Pentru a clarifica situaţia, s-a cerut o
pauză de câteva minute. Imediat după

aceasta, proiectul de hotărâre a fost votat în cele din urmă cu amendamentul
propus de Nagy Andras „ca în zona
Kaufland să nu se ocupe o porţiune din
trotuar mai lungă de 20 de metri şi mai
mult de o treime din acesta”.

Codruţa ROMANŢA
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Femeia
Simbolul frumuseții, al fecundității și
bunătății, singura care poate îndeplini
rolul de mamă, capabilă de sacrificiu în
dragoste, în maternitate și în viață, devotată crezului său că fericirea există și
ea o poate dărui, e femeia. De nu ar fi ea,
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lumea nu ar avea niciun rost, dar menirea ei este să fie veriga ce leagă lanțul
vieții și al familiei. În gestul ei tandru
și plăcut stă grația și bunătatea, care
se revarsă din străfundu-le sufletesc,
sfințindule pe toate, înfrumusețându-

le și înmiresmându-le, astfel încât să fie
demne de admirația tuturor. Închipuițivă o lebădă ce rămâne ea însăși în orice
apă se scaldă, pentru că mereu, sub aripa sa îi ocrotește pe ceilalți și astfel veți
avea imaginea femeii. De aceia, dintot-

TABLETĂ
deauna poeții și cântăreții i-au dat aripi
de înger și puteri de zeiță, iar oamenii
au cinstit-o și au prețuit-o.

,,Club Rotary Maris,, dă o şansă la viaţă născuţilor prematur

Clubul Rotary Maris Tîrgu Mureş a
decis anul acesta să marcheze ,,Ziua
Femeii” şi începutul primăverii altfel.
Clubul organizează un eveniment în
scop caritabil cu motto-ul ,,Fiecare co-

pil contează”. Pe data de 6 martie, la ora
18.00, sala mare a Teatrului Naţional
din Tîrgu Mureş, găzduieşte spectacolul ,,Şcoala nevestelor”, de Moliere,
în regia lui Cristi Juncu şi scenografia

Cosmin Ardeleanu. ,,Am vândut 600
de bilete la acest spectacol şi sper ca
fiecare spectator să fie mulţumit de piesa pe care ne-am decis să o vizionăm.
Am vrut să schimbăm ceva primăvara
aceasta, ca mod de abordare, să mai
lăsăm ciocolata şi florile şi să facem
ceva şi pentru suflet. Încasările colectate din vânzarea biletelor vor fi donate
pentru achiziţionarea unui echipament
de specialitate a Centrului Regional de
Excelenţă de Terapie Intensivă Neonatală din Tîrgu-Mureş,, a declarat pentru
ziarul ,,Glasul Văilor” Violeta Oltean,
preşedintele Rotary Club Maris.
În centrul din Tîrgu-Mureş sunt aduşi
copiii din întreaga ţară, născuţi prematur, cu probleme de sănătate, ce au
nevoie permanentă de îngrijire specializată. ,,Prin acţiunea noastră dorim
să ajutăm la strângerea de fonduri în
vederea achiziționării unui incubator portabil, care costă undeva între
10.000-12.000 de euro. Am ales ziua de

6 martie, apropiată de Ziua Internaţională a Femeii, o zi cu totul specială în
care trebuie să simţim mai puţin apăsarea grijilor, să ne facă mai buni la inimă
şi să dăm dovadă de cât mai multă solidaritate cu cei aflaţi în nevoie ” a declarat Violeta Oltean.
,,Şcoala nevestelor” este o satiră acidă
la adresa cuplurilor în care diferenţa
de vârstă depăşea limita bunului-simţ,
Molière, valorificându-şi talentul comic pentru a elabora o adevărată ştiinţă
despre om şi despre viaţă. Actorii care
dau viaţă personajelor acestei comedii
sunt Nicu Mihoc, Dan Rădulescu, Ioana Cheregi, Csaba Ciugulitu, Anca Loghin, Ion Vântu şi reghineanul Luchian
Pantea.

Robert MATEI

Medicamente mai ieftine cu până la 20% de luna aceasta
Ministerul Sănătăţii a cerut producătorilor şi importatorilor de medicamente
să respecte legea din 2009, privind modul în care se calculează preţul medicamentelor.Actualizarea preţurilor trebuie făcută până la data de 10 martie.
„Această intrare în normalitate a preţurilor medicamentelor înseamnă de

fapt o schimbare în beneficiul sistemului de sănătate, astfel încât majoritatea
medicamentelor vor avea o revizuire
în scădere a preţurilor. Asta va însemna o economie substanţială la bugetul
de stat, care se va regăsi în tratamente
şi medicamente inovatoare pentru pacienţi”, a declarat Ministrul Sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu.
Astfel, preţul medicamentelor trebuie
să fie mai mic sau cel mult egal cu cel
mai mic preţ al aceluiaşi medicament
din 12 ţări: Republica Cehă, Bulgaria,
Ungaria, Polonia, Slovacia, Austria,
Belgia, Italia, Lituania, Spania, Grecia
şi Germania.

Preţul medicamentelor va fi avizat pe o
perioadă de un an, calculată de la data
avizării, conform legislaţiei în vigoare.

De la 1 ianuarie 2015, ARACIP a pus la
dispoziția elevilor, a părinților, dar și a
tuturor persoanelor interesate, rapoartele anuale de evaluare internă a calității
educației pentru anul școlar 2013-2014,
realizate de unitățile de învățământ preuniversitar din România, prin intermediul portalului http://aracip.eu
În continuarea eforturilor ARACIP de
transparentizare a activității de evaluare internă și de evaluare externă, de la
1 ianuarie 2015 a fost deschis un portal
la adresa http://aracip.eu. Aici se oferă publicului, în special beneficiarilor
de educație (elevi, părinţi, angajatori),
posibilitatea de a consulta rapoartele

anuale de evaluare internă a calității
educației ale instituțiilor publice și private din învățământul preuniversitar.
Conform legii, rapoartele anuale de
evaluare internă a calității educației pe
care toate şcolile le realizează trebuie
aduse la cunoştinţa beneficiarilor prin
afişare sau publicare. În plus, din anul
școlar 2013-2014, ARACIP a pus la
dispoziția unităților școlare un instrument informatic de sprijinire a procesului de evaluare internă a calității,
care, printre alte facilități, generează şi
acest raport.
Raportul anual de evaluare internă
(RAEI) cuprinde informaţii impor-

tante cu privire la condițiile în care
funcționează unitatea școlară (date despre comunitate, despre baza materială
și resursele umane), informaţii privind
participarea elevilor la viața școlară și
rezultatele obținute, inclusiv cele de la
examenele naționale.
ARACIP îşi exprimă convingerea că
publicarea acestor rapoarte va face
mai vizibilă publicului larg capacitatea
instituțiilor de învățământ preuniversitare de a oferi o educație de calitate,
orientând astfel, atât opțiunile beneficiarilor de educație, cât și deciziile de
politici educaționale de la nivel local,
județean și național.

În anul 2015, portalul http://aracip.eu
va fi dezvoltat, oferind și alte informații
importante şi uşor de accesat, precum
rapoartele de evaluare externă realizate de către ARACIP cu ocazia vizitelor în școli, registrele naționale ale
instituțiilor de învățământ evaluate
extern (existente actualmente pe siteul http://aracip.edu.ro), precum și alte
informații de interes general.

(C.R.)

Rapoartele ARACIP puse la dispoziţie prin intermediul portalului
http://aracip.eu

(C.R.)

Tinerii din România pot primi până la 50.000 de euro
nerambursabili
Una dintre măsurile de succes pentru
finanţarea satului românesc până în
2013 a fost Măsura 112 – „Instalarea
tinerilor fermieri”, scrie AvocatNet.ro.
Prin intermediul acestei măsuri au primit finanţare nerambursabilă aproximativ 10.000 de tineri din mediul rural
şi este aşteptat ca numărul acestora să
fie chiar mai mare începând cu anul
2015, având în vedere faptul că prima

maximă de instalare va creşte de la
40.000 la 50.000 de euro.

Ce înseamnă tânăr fermier?
Conform articolului 2 din Regulamentul UE nr. 1305 / 2013, tănârul fermier
este o persoană cu vârsta de până la 40
de ani la momentul depunerii cererii,
care deţine competenţele şi calificările

profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie
agricolă ca şef al respectivei exploataţii.
Această măsură va fi accesată pe baza
unui plan de afaceri, intocmit de către
tânărul fermier ce solicită prima de
instalare. În funcţie de mărimea suprafeţei deţinute sau de numărul de animale aflate în gospodăria sa, acesta se
va încadra pentru un ajutor financiar

nerambursabil cuprins între 15.000 de
euro şi 50.000 de euro.
Ca şi până în prezent, prima de instalare va fi achitată către tânărul fermier
în două tranşe, prima fiind de 80% din
suma, imediat după semnarea contractului de finanţare.
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Un tânar pentru comunitate

Cel despre care mi-am propus să scriu în acest număr, se numeşte Molnar Ştefan.E un tânar optimist şi responsabil care a avut ca
vis sa devină profesor de limba engleză. Pâna la 30 de ani a devenit profesor, s-a căsătorit şi de patru luni a devenit şi tătic. Unii ar
spune că e suficient. El nu acceptă asta! E doar la început de drum. După o discuţie destinsă şi mai ales plăcută, Ştefi, aşa cum îl ştie
toată lumea,ne lasă să-i cunoaştem preocupările actuale şi mai ales viitoare.

Ştefan Molnar
Rep: În ce perioadă ai profesat în învăţământ şi în ce şcoli?
Ş.M.: Mi-am început scurta carieră în
învăţământ în anul 2007 la Colegiul Silvic Gurghiu. Au fost 2 ani la catedra de
engleză care m-au format. După aceea
a urmat o incursiune de un an la Şcoala
Gimnazială Alexandru Ceuşianu din
Reghin şi un an la Şcoala Gimnazială
Ibăneşti Pădure. Un total de cinci ani
foarte frumoşi, utili pentru formarea
mea şi frumoşi pentru elevii mei, sper.
Rep: Ce te-a determinat să iei hotărârea de a părăsi catedra?
Ş.M: La începutul anului 2013 am devenit voluntar pentru Fundaţia Comunitară Mureş într-un proiect menit să
pornească Fondul Comunitar Reghin.
Au fost patru luni de muncă continuă,
în pauzele de la şcoală, orele de seară

de acasă, week-end-uri cu hârtii. După
ce am organizat câteva evenimente de
strângere de fonduri, mi s-a propus să
muncesc pentru Fundaţie. Am considerat că va fi o muncă plină de provocări, în sistem privat, cu posibilitatea de
a crea lucruri noi pentru Reghin şi de
a-mi dezvolta capacităţile. După ce am
terminat anul şcolar am părăsit catedra.
Rep: Cât de greu a fost să iei această
hotărâre?
Ş.M: Nu prea greu...Am părăsit un sistem de stat cu reglementări ciudate şi
plin de oameni nemulţumiţi, care încă
nu e capabil de inovare.
Rep: Cu ce te ocupi acum?
Ş.M: Rolul meu actual este de a coordona proiecte pentru Fondul Comunitar
Reghin. Asta înseamnă că eu gândesc
proiecte şi metode prin care aduc do-

natori pentru proiecte din Reghin. Metodele trebuie sa fie inovative pentru a
atrage donatorii şi utile pentru comunitate. Fundaţia Comunitară Mureş
face parte din comunitatea Fundaţiilor
Comunitare din România, 12 la număr,
care construiesc programe menite să
dezvolte spiritul comunitar şi responsabilitatea comunităţii faţă de sine. Eu
contactez posibili donatori, le explic
rolul Fondului Comunitar Reghin şi
rămâne ca ei să sprijine sau nu activitatea Fondului. Din fericire am reuşit
să construiesc o comunitate de 38 de
donatori, care lunar dau bani pentru a
sprijini proiecte din Reghin.
Rep: Cum răspund reghinenii la acţiuni privitoare la comunitatea lor?
Ş.M.: Cei 38 de donatori despre care
vorbeam, fac parte din proiectul Abonament pentru Comunitate. Ei donează
lunar sume cuprinse între 15 şi 100 ron.
Fondul strâns de ei va fi pus la dispoziţia a trei proiecte intrate într-o competiţie. Partea frumoasă e ca Abonaţii
decid către care din cele trei proiecte
doresc să fie direcţionaţi banii lor. Comunitatea reghineană e la început în
ceea ce priveşte dezvoltarea spiritului
comunitar. Mulţi sunt lipsiţi de resurse pentru a face ceva pentru oraş, iar
alţii îşi canalizează energia strict spre
facebook. Din fericire există mulţi reghineni conştienţi de rolul lor în oraş
care prin acţiuni cu impact diferit ajută
oraşul.

Rep: Ce evenimente ai în plan pentru
anul în curs?
Ş.M: Primul eveniment din acest an a
avut loc pe 25 februarie. Abonaţii au
avut în faţă trei proiecte care aveau
nevoie de banii lor pentru a fi puse în
aplicare. E primul eveniment de acest
fel din judeţul Mureş. Suntem foarte
bucuroşi că avem şansa să sprijinim oameni care doresc să facă ceva nou pentru Reghin. Ne dorim ca evenimentul
să aibă loc la fiecare cinci luni, cu câte
6000 lei pentru fiecare sesiune.
Alte planuri se leagă de mobilitatea în
oraş. Ştiind că devine din ce în ce mai
aglomerat de maşini ne dorim să promovăm cât mai mult mersul cu bicicleta. Pentru asta, pe final de februarie ar
trebui să vedeţi montată în oraş o parcare de biciclete inedită, unică în România. Vom încerca organizarea unui
eveniment care să scoată la iveală comunitatea de biciclişti din Reghin.
Rep: Cum vezi viitorul oraşului pentru
Ştefana? (n.r. fiica lui Ştefan)
Ş.M: Vreau ca ea să crească într-un oraş
în care oamenii să facă lucruri pentru
ei, dar mai important, pentru alţii. Momentan are patru luni, aşa că are timp
să crească şi să vadă cum va evolua Reghinul.

Smaranda PUŞCAŞ

Cine-i născut în februarie...!?
Luna februarie nu a fost doar ziua iubirii, ci şi a serbării zilelor de naştere pentru oameni importanţi din municipiu şi
comunele arondate.

Primul sărbătorit din această lună a
fost primarul comunei Ideciu de Jos,
Mihail Petruţ care şi-a celebrat ziua de
naştere în data de 22 februarie. Acesta
a sărbătorit alături de familie „Ce pot
să-mi doresc mai mult decât sănătate
şi să reuşesc să realizez ceva în comuna
pe care o reprezint, dar şi să pot rezolva
problemele pe care le-am moştenit” a
declarat Mihail Petruţ.
Următorul sărbătorit al lunii a fost viceprimarul municipiului Reghin, Daniel Gliga. Ziua de naştere a fost serbată la

locul de muncă, având în vedere faptul
că data de 25 a lunii a picat în acest an
într-o zi lucrătoare. „Marchez această
zi prin muncă. Am primit foarte multe
telefoane şi mesaje cu urări de la prieteni şi cunoscuţi, lucru ce m-a bucurat.
Urmează să mă întâlnesc la sfârşit de
săptămână cu prieteni apropiaţi pentru
a închina un pahar în cinstea acestui
eveniment” ne-a mărturisit viceprimarul municipiului Reghin, Daniel Gliga.
Redacţia ziarului Glasul Văilor le urează un sincer „La mulţi ani”, ani frumoşi,
sănătoşi şi să-şi petreacă viaţa înconjuraţi de prieteni adevăraţi.

Daniel Gliga, viceprimarul municipiului Reghin

Mihail Petruţ, primarul comunei
Ideciu de Jos

Programul farmaciilor din Reghin
În atenţia directorilor unităţilor în luna martie
de învăţământ

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
anunţă pe site-ul instituţiei că pentru
anul şcolar 2014-2015, tema concursului ,,Călătoria mea multiculturală” este
în concordanţă cu motto-ul anului European pentru dezvoltare ,,Minorităţile
naţionale şi drepturile lor!”. Concursul
este cuprins în Calendarul Concursurilor Naţionale finanţate de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi se
va desfăşura în parteneriat cu Departamentul pentru Relaţii Interetnice din
cadrul Guvernului României şi sprijinul Reprezentaţiei Comisiei Europene
în România în perioada februarie – mai
2015. Obiectivul general al concursului

(C.R.)

este dezvoltarea comportamentului civic responsabil al elevilor,cunoaşterea
drepturilor copilului şi a drepturilor
minorităţilor naţionale din România.
Unităţile de învăţământ sunt invitate
să participe pe categorii diferite de vârstă, la nivel gimnazial clasele VI-VII şi
la nivel liceal clasele IX-XI la activităţi
conform regulamentului care va fi postat pe site-ul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice. La nivel judeţean,
înscrierile se vor face până la data de 30
martie, la nr. de telefon 0733-942-131
sau pe e-mail la adresa educatiems@
gmail.com.
(R.M.)
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Raport de activitate al primarului Alexandru Bugnariu în perioada
anilor 1978 – 1989
Această lucrare cuprinde în formă de
sinteză principalele obiective la care
m-am angajat în campaniile electorale şi cum acestea au fost realizate.
Conţinutul acestui raport constituie
un extras din rapoartele semestriale
prezentate în adunările publice la
care participau cetăţenii oraşului
Reghin. Cu această ocazie se făcea şi
o analiză despre activitatea primarului şi a Primăriei. În acelaşi timp
se făceau şi o serie de propuneri care
întregeau programul de lucru pentru
activitatea următoare.
În anul 1978 mi s-a propus să candidez
împreună cu mai multe persoane pentru funcţia politică şi administrativă
la nivelul oraşului Reghin, propunere
pe care am acceptat-o. În campaniile
electorale la care am participat, cunoscând bine problemele oraşului, m-am
angajat la realizarea unor obiective care
să asigure punerea în operă a noi investiţii şi în acelaşi timp noi locuri de
muncă pentru cetăţenii oraşului şi a
celor care doresc să găsească un loc de
muncă la Reghin. Principalele obiective la care m-am angajat şi necesitau o
soluţionare au fost rezolvarea Uzinei de
Apă a oraşului şi extinderea reţelei de
apă pe toate străzile oraşului şi la toate
obiectivele de producţie şi sociale existente şi la cele care urmau a fi realizate
şi puse în funcţiune, aducerea gazului
metan la Reghin şi în mai multe etape
alimentarea întregului oraş, asigurarea
bazei tehnico-materiale a unităţilor de
învăţământ, sănătate, cultură şi sport,
realizarea ritmică a construcţiilor de
locuinţe solicitate de cetăţenii oraşului, continuarea lucrărilor de canalizare, extinderea lucrărilor de alimentare
cu energie electrică, a reţelelor de gaze
naturale, apă, canalizare, telefonie la
noile obiective ce urmau a fi realizate
şi puse în funcţiune. Deasemenea realizarea lucrărilor de gospodărire a oraşului, întreţinerea şi extinderea reţelelor
stradale, a parcurilor şi a zonelor verzi,
întreţinerea şi administrarea spaţiului
locativ proprietate de stat, soluţionarea
problemelor care le solicitau cetăţenii
oraşului cu ocazia audienţelor, a întâlnirilor şi adunărilor publice şi prezentarea şi susţinerea intereselor oraşului
la nivel de judeţ şi la nivel naţional.
Înainte de a prezenta modul în care s-a
acţionat şi cum s-a muncit doresc să fac
următoarea precizare. Sunt cetăţean al

oraşului Reghin din anul 1950, iar în
1978 când am ocupat această funcţie
de răspundere cunoşteam oraşul foarte
bine şi problemele complexe care solicitau o rezolvare, iar în perioada anilor
1968-1978 am fost deputat în Consiliul
Local Reghin şi am activat în mai multe
comisii şi circumscripţii electorale.
De la începutul activităţii în această
funcţie am căutat o serie de soluţii politice şi organizatorice pentru a mobiliza
toate forţele oraşului în realizarea programului propus şi acceptat. Conducerile de Intreprinderi şi Instituţii s-au
implicat şi au susţinut cu multă răspundere rezolvarea problemelor complexe
ale oraşului şi au fost alături de programul stabilit, mobilizând resursele existente în acest scop.

Problemele economice

În fişa postului, răspundeam politic şi
moral de realizarea sarcinilor economice la nivelul oraşului. În continuare
încerc să prezint principalele obiective
economice realizate în această perioadă
şi efectul produs.

I.M. Republica - şeful statului în vizită

lemnului (I.P.L) Reghin

La această intreprindere s-au construit
o fabrică de mobilă, un uscător şi un depozit pentru uscarea materialului lemnos necesar producţiei de instrumente
muzicale, de mobilă şi alte produse ce
se realizau la intreprindere. La punerea
în funcţiune a obiectivelor s-au asigurat circa 500 de locuri de muncă, unele
prin redistribuire.

Intreprinderea Metalurgică ReIntreprinderea Forestieră de publica Reghin
Exploatare şi Tranport (I.F.E.T) S-a construit şi dat în folosinţă o nouă
platformă industrială pe strada Ierbuş,
Reghin
Aici s-au realizat următoarele obiective
de investiţii: o fabrică pentru producţia
de PANEL şi o fabrică pentru producţia
de Placaj. Ambele produse se realizau
în mai multe sortimente, în funcţie de
solicitările producătorilor de mobilă şi
de piaţa liberă.
La U.M.T.C.F, unitate subordonată
I.F.E.T –ului s-a construit şi dotat cu
utilajele necesare un atelier pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente şi capitale a mijloacelor de
transport şi a utilajelor folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase.
Investiţii importante s-au realizat în
depozitele şi platformele de producţie,
prin asigurarea unor utilaje performante care au asigurat reducerea efortului
fizic şi creşterea productivităţii muncii.
Numai în perioada anilor 1980 - 1985
I.F.E.T. Reghin a primit în dotare 90 de
tractoare articulate (TAF), 31 încărcătoare forestiere frontale (I.F.R.O.N.),
16 motostivuitoare, 41 funiculare diferite tipuri, 45 autotrenuri forestiere,
un mare număr de remorci, fierăstraie
mecanice şi electronice. În această perioadă la I.F.E.T. Reghin şi unităţile subordonate s-au creat aproximativ 600 de
locuri de muncă.

Intreprinderea de Prelucrare a

compusă din următoarele obiective:
trei linii automate de turnare a pieselor
din oţel, trei linii automate de turnare
a pieselor din fontă, cuptoarele electrice necesare pentru topirea şarjelor
de oţel şi fontă care să alimenteze cele
şase linii de turnare puse în funcţiune. Un laborator echipat cu utilaje şi
aparatură de control şi determinare a
compoziţiei metalului topit, utilaje de
înaltă tehnicitate importate din Suedia.
Toate capacităţile de producţie au fost
asigurate cu: poduri rulante, macarale,
benzi transportoare, depozite de materiale şi piese turnate, depozite de nisip
şi mijloace de transport (intreprinderea
a fost dotată cu circa 40 de mijloace de
transport care deserveau activitatea de
producţie).
În acelaşi timp s-au construit şi pus în
funcţiune următoarele obiective: o secţie de prelucrări prin aşchiere, o secţie
de montaj şi asamblare utilaje, o secţie
modernă pentru producţia de scule,
matriţe, dispozitive, prototipuri de utilaje, realizarea termenelor de investiţii,
inovaţii şi raţionalizări. De precizat faptul că a fost cea mai importantă secţie
de sculărie din judeţul Mureş. Tot aici
s-a realizat un atelier pentru coloana de
transport auto, care asigura lucrările de
întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de

transport pe care le avea intreprinderea, postul „TRAFO” care asigura alimentarea cu energie electrică a întregii
platforme, s-a construit linia ferată care
deservea intreprinderea, s-a asigurat o
locomotivă C.F.R. pentru activitatea de
transport CFR şi navetă, s-a construit
centrală termică de zonă care deservea
intreprinderea Republica, Liceul Industrial nr 1, intreprinderea de bere, fabrica de prelucrare a laptelui, abatorul de
păsări, depozitul I.C.R.A. , cartierele de
locuinţe din str Gării şi strada Salcâmilor, cantina intreprinderii, dispensarul
medical, cabinetul de stomatologie şi
farmacia. S-a construit un depozit pentru stocarea oxigenului necesar sudurii
autogene, bazinele pentru asigurarea
apei potabile şi industriale, reţeaua de
apă şi de canalizare a întregii platforme.
S-au construit spaţiile necesare pentru
activitatea de cercetare, proiectare şi
serviciile tehnico-administrative care
deserveau secţiile producţiei. Toate capacităţile de producţie au fost asigurate
cu maşini şi utilaje de înaltă tehnicitate,
cu aparatură de măsură şi control ca
această platformă industrială să funcţioneze în bune condiţii.
Numărul salariaţilor care munceau în
aceste capacităţi de producţie nou create a fost de circa 3000 de persoane.
Valoarea totală a investiţiei acordate
de la bugetul statului a fost de peste un
milion de lei la acea vreme. Din totalul
investiţiei, circa 300 de milioane au fost
destinate unor lucrări de interes social,
educativ şi orăşenesc. Din această sumă
au fost construite 240 de apartamente,
Liceul nr 1, dezvoltarea Uzinei de Apă a
oraşului, canalizare în zona industrială,
cantina intreprinderii etc.
(continuarea în numărul următor)
Alexandru BUGNARIU
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Parcare pentru biciclete unică în România
Fondul Comunitar Reghin, parte
a Fundației Comunitare Mureș,
a reușit să ducă mai departe proiectul MureșOnBike (www.muresonbike.ro) prin montarea, cu
ajutorul Primăriei Municipiului
Reghin, a unei parcări pentru biciclete în formă de mașină.
Parcarea a fost proiectată și realizată cu
ajutorul companiei reghinene IRUM
S.A. Prin aceasta se încurajează folosirea bicicletei, oferind o infrastructură
minimă pentru bicicliști, într-un oraș
din ce în ce mai aglomerat. Parcarea de
biciclete amplasată pe locul de parcare

destinat unei mașini oferă loc pentru
zece biciclete.
Această acțiune face parte dintr-o strategie județeană de promovare a mersului cu bicicleta ca o alternativă de mobilitate urbană mai sănătoasă, mai ieftină
și uneori mai rapidă.
“Reacțiile din mediul on line au fost
multe și pozitive, așa că așteptăm vreme mai însorită pentru a o vedea folosită” a declarat Molnar Ştefan.
MuresOnBike este proiect al Fundației
Comunitare Mureș alături de alte câteva ONG-uri (UnDa Verde, ProBiciclo
Urbo, Asociația Salvamont MS), început la Tîrgu Mureș având ca rezultate

amplasarea a peste 150 de rastele pentru parcarea bicicletelor, organizarea de
evenimente bianuale numite Critical
Mass și diferite acțiuni pentru a ajuta

bicicliștii să-și facă simțită prezența în
orașele sufocate de mașini.
(C.R.)

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale
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Daniel Iancu „Sunetul primului acord a fost magnific”
Aşa cum vă anunţam într-un articol anterior, sfârşitul
lunii februarie a adus iubitorilor muzicii folk un răsfăţ
în adevăratul sens al cuvântului. Cunoscuta cantautoare, Angela Mariaşiu, a continuat suita manifestărilor pe
strune de chitară cu un nou invitat. De această dată a
fost vorba de Daniel Iancu. Pentru cei care nu aţi avut
plăcerea de a-l cunoaşte şi mai ales de a-l asculta, vă
facem noi cunoştinţă în interviul următor.
Cum a început drumul lui în muzică?
Într-o dimineaţă a descoperit acordeonul
bunicului într-o cutie. Era greu şi mai
mare decât el, căci avea numai 5 ani pe
atunci. Aşa mic a reuşit să apese, după
ureche, clapele şi a cântat singur singurel
„Mi-o zis mama că mi-o da“. La 6 ani
era deja la şcoală, dar şi la cursurile de
acordeon de acolo. Mai târziu, părinţii
l-au înscris la Şcoala Populară de Artă
din Ploieşti şi în urma unui examen serios, atent, deşi cântase bine i se spune că e
prea mic. Şansa lui s-a numit profesorul
Alexandru Sorescu, nume ce parcă avea
să anunţe natura solară a ascensiunii lui
Daniel Iancu.
Profesorul l-a luat la clasa lui şi patru
ani mai târziu o absolvea cu lauri. A
luat multe premii de-a lungul timpului şi
după ce şi-a luat prima chitară să compună piese, a fost o joacă de copil pentru
el.
Rep: Am înţeles aşadar cum şi de ce ai
urmat acestă cale. Sunt curioasă când
ai ajuns pentru prima dată la Reghin?
Şi mai ales ce te-a adus pe meleagurile
noastre?
D.I.: Cred că prin 1984 era, când am decis, împreună cu doi colegi de facultate
mai mari cu un an ca mine, să plecăm

într-o vacanţă în Munţii Rodnei.
Vacanţa a fost una foarte reuşită şi plină
de peripeţii. Ajunsesem undeva aproape de oraşul Reghin, aşa că i-am rugat
pe colegii mei să facem o vizită la fabrica de instrumente muzicale. Am ajuns
acolo, am intrat în fabrică până la secţia
de desfacere şi vânzare, am văzut un
munte de instrumente şi am picat pe
gânduri. Pe care să-l aleg? Pentru că voiam să cumpăr o chitară. Am încercat
câteva, dar decizia finală nu se contura
deloc.
La un moment dat, văd o chitară cu
câteva corzi lipsă, aruncată de cineva
sub un raft. De fapt, vedeam doar o
parte din ea. Mă aplec, întind mâna să
o apuc şi simt praful gros depus pe ea.
O trag afară şi bat uşor cu degetele în
corpul ei...un sunet altfel. Mai amplu,
mai profund ca la orice chitară nouă
testată anterior. Îi spun doamnei de la
raion că pe aceea o vreau, dar am nevoie de corzi. Îmi zice că nu e de vânzare,
că este doar un fost model după care au
realizat un lot întreg de chitare pentru
muzică clasică. Insist, şi într-un final
cedează. Mă duce în altă secţie de unde
am luat corzi, le-am pus pe chitara părăsită, acum ştearsă de praf, o acordez
şi se produce minunea. Sunetul primului acord a fost magnific.

Am plătit-o şi am fugit pe scări până
afară din fabrică de frică să nu mă
oprească cineva şi să o ceară înapoi.
I-am pus numele Hanna. Toate chitarele cu care am apărut în concerte sau împreună cu care am scris cântece au câte
un nume: Aura, Martinica, Hanna...

D.I. Piesa mea de suflet este „Mii de
smaralde”, dar cântecul care mă scoate
din stările negative este „Spitalul de nebuni”.

Rep: Care zonă a ţării e cea mai prietenoasă în ceea ce priveşte muzica folk?

D:Proiecte de viitor...am devenit cumva
ardelean prin achiziţionarea unei bucăţi de pământ la Lunca Bradului, unde
doresc să construiesc o scenă care va fi
deschisă tuturor genurilor de muzică
care rezonează cu muntele.

D.I.: Ardealul e cu certitudine zona cea
mai iubitoare de muzica folk, Moldova
de asemenea. Sudul ţării e mai puţin iubitor de muzica folk.
Rep:Ai mai avut cântări în oraşul nostru?
D.I.: Este a doua oară când cânt in Reghin. Prima dată am venit cu Maria
Gheorghiu şi am cântat la Biblioteca
din Reghin, unde director este Sorina
Bloj.
Rep: Ştiu că fiecare artist are piese de suflet, piese care îl motivează de-a lungul
carierei. Care este această piesă în cazul
tău?

Rep: Nu putem încheia fără tradiţionala
întrebare....ce proiecte de viitor ai?

Rep:Când vei reveni în Reghin?
D.I.: Eu sper să revin cât mai curând,
dar desigur voi veni ori de câte ori voi
fi invitat.
Şi noi sperăm să fie invitat cât de curând. Ne bazăm pe capacitatea organizatorică a Angelei, cea care promite să
menţină aprinsă flacăra muzicii folk la
Reghin. Ne bazăm pe reghineni, public
iubitor de muzică folk şi mai ales public
sensibil la frumos şi la calitate!

Smaranda PUŞCAŞ

“Culegerea de folclor din Hodac” lansată la Reghin
Casa de Cultură a Tineretului “George
Enescu” din Reghin a fost vineri, 27
februarie, gazda unui eveniment cultural-artistic de excepţie, cu ocazia lansării volumului “Culegerea de folclor din
Hodac”, scris de Ilie Frandăş şi Maria
Pop.
Cartea ”Culegere de folclor din Hodac
(1967-1979)” a fost realizată împreună
cu profesoara Maria Pop din Hodac.
Este o lucrare originală de folclor poetic
din zona Văii Gurghiului, care cuprinde doine, cântece, chiuituri, colinde,
descântece și bocete, la care au fost adăugate câteva ilustrații vechi din Hodac.
A apărut la Editura Asociațiunii Astra,
cu o prefață de prof. Mircea Mihai Artimon. „O astfel de carte deoarece așa
cum afirma Liviu Rebreanu, <<Tradiția
este cea mai de preț merinde sufletească>>, iar în vâltoarea lumii de astăzi
aceasta vine ca un balsam în vindecarea
rănilor create de surogatele de doi bani
ce intoxică societatea” a precizat autorul, Ilie Frandăş.
Documentarea pentru această lucrare
a durat trei ani, atât Ilie Frandăş cât și
Maria Pop având manuscrise din anii
’60 – ‘70, ai secolului trecut, pe care le-

au pus în valoare.
“Hodacul a fost și este o adevărată vatră
folclorică, cu tradiții foarte vechi, din
care ”Udatul nevestelor” de la Rusalii,
este obicei unic. La Hodac, în deceniile
trecute a existat cea mai renumită echipă de fluierași, iar astăzi există două
ansambluri tradiționale ”Hodăceana”
și ”Moștenitorii Hodacului”, care promovează căntecul, jocul și obiceiul local, atât în țară, cât și în străinătate. Din
această comunitate s-au ridicat și se
ridică mereu mulți rapsozi și cântăreți
prestigioși, iar portul și podoabele din
casă sunt la mare preț. Generația de astăzi a Hodacului este interesată de ce a
fost și de ce trebuie făcut ca să dăinuiască în viitor” menţionează Ilie Frandăş.
Cartea conţine pe lângă creaţiile lirice
şi poze vechi. Pasionat de cartea veche
Ilie Frandăş a colecționat și manuscrise. Printre acestea, un caiet realizat
probabil de un dascăl local, în care au
fost cuprinse culegeri de doine, cântece
și chiuituri, realizate de elevii claselor a
VI-a, a VII-a și a VIII-a, în anii 1960
- 1979, pe care „acum am avut ocazia
să-l pun în valoare. La aceasta se adaugă cercetarea documentelor Cenaclului

Autorii Maria Pop şi Ilie Frandăş
”Lucian Blaga”, care a activat în cadrul
Bibliotecii ”Petru Maior” din Reghin,
în care am aflat și culegeri de folclor din
Hodac. La acestea s-a adăugat valorosul manuscris realizat de doi pasionați
culegători britanici de folclor, Ann
Bucklei și Paul Nixon, în care există
mai multe cântece de priveghi, materialul respectiv fiind păstrat și pus acum
în valoare de doamna Maria Pop. Tot

domnia sa, mai adaugă și câteva colinde care se mai colindă la Hodac” a conchis Ilie Frandăş.

Codruţa ROMANŢA
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Animalele din Africa au ajuns pe Valea Gurghiului
Cea de-a patra ediţie a Balului Vânătorilor şi al Pescarilor organizat de Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Amatori
„Valea Gurghiului” a fost prilejul ideal
pentru Mircea Todoran, preşedintele
Asociaţiei, de a-şi expune trofeele dobândite în urma unei partide de vânătoare pe tărâmuri africane. Zebră,
onix, cudu şi o girafă au fost exponatele
cele mai apreciate de cei peste 100 de
invitaţi la bal, trofeele fiind expuse alături de speciile de animale de pe Valea
Gurghiului. „A fost o experienţă unică
pentru mine, am avut ocazia să practic
o vânătoare diferită de ceea ce se întâmplă în România. În Africa vânatul
este frumos, se merge doar pe jos, la dibuit, iar în cele 10 zile petrecute acolo
am văzut numai exemplare deosebite.
Cine are şansa să meargă acolo, va înţelege mai bine ce înseamnă o vânătoare
specială”, a menţionat Mircea Todoran,
organizatorul balului.
Vânătorii şi pescarii de pe Valea Gurghiului au lăsat armele acasă şi au petrecut sâmbătă, 28 februarie, într-un
cadru festiv, sezonul de vânătoare ce
tocmai s-a încheiat, reuşind astfel să
împace nevestele care stau acasă atunci

când ei sunt plecaţi la vânătoare, mai
ales pentru că acest lucru se întâmplă
la sfârşit de săptămână.

„Punem punct unui sezon de vânătoare dificil pentru fondul nostru de
vânătoare, deoarece am avut câteva incidente de atac al animalelor, dar e bine

liniştea vânatului cu sprijinul organelor
abilitate în acest sens” a afirmat Mircea
Todoran. Pe cele trei fonduri de vânătoare, însumând aproximativ 32.000 de
hectare, principala problemă cu care
se confruntă vânătorii sunt câinii de la
stâne, care omoară puii de mistreţ în
special. „Am purtat discuţii cu ciobanii
de pe Valea Gurghiului pentru a avea
mai multă grijă în acest sens” a conti-

că nu au lăsat urmări majore, cum ar fi
pierderea de vieţi omeneşti. Am continuat să gestionăm fondul aşa cum ştim
noi mai bine, hrănind şi protejând vânatul de pe Valea Gurghiului, pentru ca
urmaşii noştri să aibă parte de o moştenire sănătoasă a naturii. Am avut mulţi
vânători străini care au ales Valea Gurghiului pentru a vâna, deoarece aici
ştiu că animalele sunt protejate, înainte
de a fi vânate. Braconajul este aproape
inexistent la noi, menţinem ordinea şi

nuat preşedintele AVP „Valea Gurghiului”.
După cum era de aşteptat, poveştile au
atins cotele fantasticului la Balul Vânătorilor „Probabil că la finalul serii,
animalele africane îşi vor găsi de fapt,
obârşiile pe Valea Gurghiului” a fost
afirmaţia deputatului Cristian Chirteş,
vicepreşedintele Asociaţiei, prezent la
petrecere.
Alături de vânători a fost preşedintele
Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian

Câinii ciobăneşti sunt o problemă
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Dobre, care a dat o veste bună locuitorilor de pe Valea Gurghiului, referitor la infrastructura de aici. Conform
acestuia, drumul ce leagă Ibăneştiul de
Fâncel va fi asfaltat în următoarea perioadă, lucru ce este dorit de toţi locuitorii Văii Gurghiului.
Atmosfera a fost întreţinută de soliştii
Florin Vos şi Vlăduţa Lupău, invitaţii
petrecând până târziu în noapte. Seara
a fost presărată şi cu premii, câştigătorii
plecând acasă cu obiecte cu specific vânătoresc care să le amintească cu drag
de orele petrecute alături de prieteni.

Alexandra COTOI

