
Din păcate în mediul de afaceri din 
Reghin în ultimii ani se simte prezen-
ţa sinistră a unor oameni fără maniere, 
şterşi, dar umflaţi în cifre, ajunşi pe uşa 
de serviciu în topul oamenilor de afa-
ceri ori în diverse funcţii cheie despre 
care nimeni nu poate spune precis de 
unde le vine puterea şi averea.  Sunt 
omniprezenţi pe reţelele de socializare 
distraţi în tot felul de staţiuni exotice 
pozează în băieţi buni, deşi în realitate 
aceşti belferi sunt detaşaţi de orice am-
biţii sociale şi îşi indexează ,,cuvântul 
dat,, probabil în funcţie  de cursul valu-
tar. Făcând o analiză despre afaceriştii 

locali cu care am avut de-a face de-a 
lungul anilor ca jurnalist pot spune că 
peste 50 % din bogaţii Reghinului nu 
pot fi modele de urmat nici măcar pen-
tru copiii lor, ce să mai vorbim să apere 
morala publică? Aceşti ,,cifromani,,  nu 
fac aproape nimic pentru promovarea 
firmelor care le administrează, fiind 
convinşi că succesul vine la comandă 
ca un taxi odată cu numărul de prie-
teni virtuali de pe Facebook sau din 
pliantele aruncate în cutiile poştale cu 
japca. Ciudat mi se pare superficialita-
tea cu care tratează presa locală şi cum  
nu  ratează nicio ocazie să se plângă în 
diverse emisiuni plătite că sunt produ-
cători locali şi nu îi sprijină nimeni. Îmi 
amintesc că în urmă cu 6 ani am însoţit 

în  calitate de ghid un tânăr om de afa-
ceri din Bucureşti la o serie de agenţi 
economici  din municipiu pentru a li se 
explica avantajele care le obţin ca fir-
mă dacă îşi trimit angajaţii la o serie de 
cursuri de vânzări, de dezvoltare perso-
nală şi de Leadership …unii au ascul-
tat, alţii ne-au refuzat politicos, dar cei 
mai mulţi au negat că ar avea nevoie de 
asemenea servicii. La ora aceasta acel 
om este directorul  unei companii de 
consultanţă de prim rang din România 
şi administrează cel mai mare portal de 
evenimente din ţară noastră în timp ce 
reghinenii pe care i-am vizitat atunci, 
unii au falimentat, alţii sunt cercetaţi 
penal sau au fost spovediţi de ANAF. E 
trist, dar adevărat că majoritatea oame-

nilor de afaceri cu care intru în contact 
nu au niciun plan de dezvoltare şi de 
promovare al afacerilor, nu au abilităţi 
de comunicare cu presa şi habar nu au 
cum să îşi valorifice imaginea persona-
lă. În agenda mea de lucru am identi-
ficat până în prezent aproape 100 de 
scuze şi minciuni care mai de care mai 
trăznite spuse de afaceriştii locali când 
vine vorba de a-şi face publicitate. Nu o 
să fac un top al mincinoşilor şi nici nu 
o să mă străduiesc să îi înţeleg pentru 
că oricum escrocii se înţeleg între ei şi 
tocmai de aceea se urăsc.

GLASUL VĂILOR
VALEA GURGHIULUI - REGHIN - SOVATA -  VALEA MUREŞULUI - TOPLIŢA - VALEA LUŢULUI

singurul ziar bilunar din Reghin distribuit gratuit în 8000 de exemplare

pentru că nouă ne pasă21 MAI Anul VI, Nr. 84

pag. 6
ADMINISTRAŢIE

Emanoil Hurdugaci come-
morează chiherenii căzuţi 
în al Doilea Război Mon-

dial
pag. 7INEDIT

Viorel Muntean, ingine-
rul care a demontat mitul 
pompei de apă fără con-

sum de energie

pag.8

Un Cane Corso din Mureş  
deşi a fost otrăvit a devenit 
campion absolut la Cupa 

Uniunii Europene

pag. 10

Dumitru Gliga s-a întâlnit 
cu Regele Thailandei şi cu 
Jean Claude Van Damme

SOCIAL pag 13
„Vânatul României” cea 

mai nouă carte semnată de 
Mihai Gherghel

40 de alergători s-au întrecut la Cro-
sul Primăverii de la Batoş

Ambasadorul Turciei în vizită la 
Reghin

COMUNITATE

pag. 4

Şoferi, plătiţi-vă parcarea!

pag. 5pag.2

SOCIAL EVENIMENT

COMUNITATE

pag. 3

             Publicitatea o ecuaţie necunoscută 
pentru cifromani 

Editorial

Satul Prod din judeţul Sibiu a găzduit în perioada 8 – 10 mai, ediţia a V-a a evenimentului Transylvania 
Horse Show, un adevărat spectacol internaţional de echitaţie. Transylvania Horse Show este organizat 

de Cross-Country Farm prin Asociația Ecvestră HipoHouse, având suportul tehnic al Federaţiei Ecvestre 
Române şi al Federaţiei Ecvestre Internaţionale. 

Familia Regală prezentă la 
Transylvania Horse Show

PASIUNI

Robert MATEI
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Joi, 14 mai, Consiliul de Con-
ducere al Asociației Oamenilor 
de Afaceri Turci din România 
- TIAD, împreună cu Excelența 
Sa, Domnul Ambasador Koray 
Ertaş a efectuat o vizită de lucru 
la membrii Asociației - oameni de 
afaceri turci din județul Mureş. 

După întâlnirea de la Instituția 
Prefectului la care au fost invitați 
reprezentanții instituțiilor județene, 
Excelența Sa însoțit de membrii Con-
siliului de Conducere TIAD, a efectuat 
o vizită protocolară la sediul Primări-
ei Reghin, vizită la care au participat 
reprezentanți ai Executivului şi mem-
brii Consiliului Local Reghin. Excelența 
Sa a vorbit despre bunele relații de cola-
borare care există în acest moment în-
tre Turcia şi România şi despre dorința 
ambelor țări de a extinde protocolul de 
colaborare prin îmbunătățirea şi dez-
voltarea relațiilor economice bilaterale. 
În cadrul discuțiilor au fost prezentate 
principalele preocupări ale Consiliu-
lui de Conducere al Asociației pentru 
sprijinirea oamenilor de afaceri turci 

din municipiul Reghin. Reprezentanții 
Executivului au subliniat importanța 
sprijinirii investitorilor, cu respectarea 
normelor legale, crearea de locuri de 
muncă fiind o prioritate şi o necessitate 
în acelaşi timp. Consilierii locali au adus 
deasemenea în discuție importanța 
existenței unei mai bune comunicări 
şi informări de către investitorul turc 

cu privire la proiectele de investiții, 
comunicare care să fie pe înțelesul 
cetățenilor. Atât consilierii locali cât şi 
Executivul au asigurat investitorul de 
toată deschiderea în vederea realizării 
de noi investiții atâta vreme cât aceştia 
respectă legislația şi reglementările în 
vigoare. Investitorul a informat Consi-
liul Local că în acest moment constru-

irea fabricii de clei este vitală pentru 
continuarea şi dezvoltarea investiției 
lor în Reghin. Sistarea investiției actu-
ale va duce cel mai probabil, în opinia 
investitorului, la relocarea celor două 
linii de producție în altă țară, fapt ce ar 
duce la creşterea ratei şomajului în Re-
ghin şi o diminuare substanțială a bu-
getul local. De cealaltă parte, realizarea 
acestei investiții va aduce după sine cre-
area a încă unei linii de producție şi 300 
de noi locuri de muncă, aprobată deja 
la nivelul concernului. Ambele părți 
prezente în întâlnire au căzut de acord 
asupra necesității păstrării şi creării de 
noi locuri de muncă respectându-se în 
acelaşi timp dorințele cetățenilor, in-
vestitorul reiterând faptul că investițiile 
sale respectă întru totul legislația în vi-
goare.
În opinia celor prezenți, întâlnirea a 
fost una benefică şi constructivă în 
acelaşi timp.

Biroul de Presă al Primăriei Munici-
piului Reghin

Locuitorii comunei Ibăneşti de pe Va-
lea Gurghiului au motiv de bucurie. 
Printr-un proiect din fonduri europene 
administraţia locală a demarat lucrările 
de introducere a reţelei de canalizare şi 
extinderea reţelei de apă.
„Este vorba despre un proiect integrat 
pe măsura 322 cuprins în Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală, pro-
gram finanţat de Uniunea Europeană 
şi Guvernul României prin Fondul 
European Agricol Pentru Dezvoltare 

Rurală, proiect finanţat cu fonduri eu-
ropene nerambursabile,  care conţine 
cinci componente unde cea mai im-
portantă din proiect este canalizarea şi 
extinderea de alimentare cu apă în co-
muna Ibăneşti. O altă componentă este 
asfaltarea de străzi, apoi achiziţionarea 
unor utilaje pentru întreţinerea dru-
murilor. Tot în cadrul acestui proiect 
intră înfiinţarea unui serviciu social şi 
modernizarea Căminelor Culturale din 
comună. Valoarea totală a proiectului 
este de aproximativ 2, 5 milioane euro” 
a declarat Marius Gliga, inspector. 

Se vor asfalta 17 străzi cu o lungime to-
tală de 4, 5 kilometri, iar canalizarea pe 
o lungime de 11, 7 kilometri. Concret, 
prin implementarea proiectului inte-
grat „Modernizarea infrastructurii de 
bază în comuna Ibăneşti, jud. Mureş” 
se realizează următoarele obiective: 
extinderea reţelei de apă potabilă în 
localitatea Dulcea, pe o distanţă de 4,5 
km, construcţie sistem de colectare a 
apelor uzate menajere pe o lungime de 
12 km şi evacuarea lor în staţia de epu-
rare, modernizare străzi prin asfaltare 
pe o lungime de 4,5 km, dotare Cămine 
Culturale cu staţie de sonorizare, mo-
bilier, dotări IT, cortină şi culise. Tot 
acum se va înfiinţa serviciul de îngrijire 
a persoanelor vârstnice şi a persoanelor 
cu nevoi speciale, care constă în ame-
najarea şi dotarea unui birou pentru 
asistenţă socială şi achiziţionarea unui 
microbuz special destinat pentru trans-
portul persoanelor cu nevoi speciale. Se 
vor achiziţiona utilaje pentru dotarea 
serviciului public de gospodărie comu-
nală, mai precis întretinerea drumuri-
lor care constă în achiziţionarea unui 
buldo-excavator şi a unui autogreder. 
Lucrările pentru introducerea reţelei de 
canalizare se preconizează că vor dura 
până în data de 15 septembrie.
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Ambasadorul Turciei în vizită la Reghin 

Slujba de sfinţire a Centrului de Îngrijire pentru persoanele Vârstnice

Codruţa ROMANŢA

Tabără de creaţie foto la Sălard
  (C.R.)

În perioada 22-24 mai 2015, Ministe-
rul Tineretului şi Sportului derulează 
prin Casa de Cultură a Studenților din 
Tîrgu Mureş, Tabăra de Creaţie Foto cu 
titlul “Mozaic de primăvară“ ce se des-
făşoară la Sălard. Aceasta se adresează 
studenților şi tinerilor cu vârsta cuprin-
să  între 18 şi 35 de ani atraşi de arta 
fotografică.
Tabăra de Creaţie Foto se va realiza la 
cabana Şeştina, aşezată pe malul pârâ-
ului Sălard în munţii Gurghiu, un loc 
cu o frumusețe de nedescris. Varietatea 

reliefului, numeroasele rezervaţii natu-
rale prezente în zonă precum şi carac-
teristicile climatice, asigură un peisaj 
pitoresc şi unic, deosebit de atractiv 
din punct de vedere turistic, toate ga-
rantând un cadru extrem de ofertant 
pentru atelierele de educație vizuală ce 
se vor organiza.
Prin ateliere şi workshopuri, se va 
pune accent pe tehnica fotografică, 
înțelegerea compoziției, modul de 
poziționare în raport cu lumina, cât şi 
munca în echipă. 
Înscrierile se fac prin completarea fişei 
de înscriere împreună cu 2 fotografii la 
adresa ccs.targumures@mts.ro  până la 

data de  18 mai 2015. 
În funcție de fotografiile primite se va 
face o selecție a participanților, deoa-
rece locurile în tabară sunt limitate. 
Transportul şi cazarea concurenților 
vor fi suportate de către organizatori. 
Informaţii suplimentare se pot obţine 
la numărul de telefon 0265.216066 sau 
trimiţând un mail cu subiectul Tabăra 
de Creaţie Foto ”Mozaic de primavară” 
la adresa ccs.targumures@mts.ro.

Se introduce canalizarea în comuna Ibăneşti

Se lucrează întens la introducerea reţelei de canalizare
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Satul Prod din judeţul Sibiu a găzduit în 
perioada 8 – 10 mai, ediţia a V-a a eve-
nimentului Transylvania Horse Show, 
un adevărat spectacol internaţional de 
echitaţie. Transylvania Horse Show este 
organizat de Cross-Country Farm prin 
Asociația Ecvestră HipoHouse, având 
suportul tehnic al Federaţiei Ecvestre 
Române şi al Federaţiei Ecvestre Inter-
naţionale. 

Evenimentul a găzduit 3 tipuri de 
competiții 
S-a concurat pe cai româneşti puşi la 
dispoziţie de organizatori, iar ineditul 
acestui concurs este faptul că cei care au 
participat la Concursul Internațional 
Universitar - Cupa Naţiunilor pentru 
Studenţi, au avut la dispoziție doar 5 
minute pentru a se acomoda cu fru-
moasele exemplare cabaline înainte de 
a intra în terenul de concurs. Eveni-
mentul de talie internaţională dedicat 
iubitorilor de cai, a găzduit trei tipuri 
de competiţii: dresaj, sărituri peste ob-
stacole şi cross country. 
A doua competiție oficială din concurs 
a fost Concursul Complet Internaţional 
unde câştigătorii s-au calificat pentru 
participarea la Campionatele Balca-
nice de Probă Completă, iar a treia 
competiție, Concurs Complet - cate-
goria Novici şi PreNovici a fost  adre-

sată cailor şi concurenților în curs de 
afirmare, cu mai puțină experiență în 
competițiile ecvestre de probă comple-
tă.
Familia Regală prezentă la Transylva-
nia Horse Show
Duminică 10 mai, evenimentul s-a 
bucurat de prezenţa Familiei Regale, 
Alteţele Regale, Principele Paul şi Prin-
cipesa Lia, care au premiat câştigătorii. 
„Este o zi superbă şi avem parte de un 
concurs la fel de minunat. Este o com-
petiţie organizată profesionist şi putem 
spune că este păcat că nu am fost şi la 
celelalte ediţii, dar cu siguranţă anul 
viitor vom fi prezenţi din nou. Ne-am 
bucurat că putem oferi premiile pentru 
câştigători unde am oferit o carte scri-
să de mine despre istoria familiei mele. 
Este o carte la care am lucrat cinci ani” 
a declarat Alteţa Sa Regală, Principele 

Paul de România. 
Alteţa Sa Regală, Principesa Lia s-a 
arătat la fel de bucuroasă de prezenţa 
la Prod declarând faptul că „Acest eve-
niment este o ocazie excelentă pentru 
familie şi mai ales pentru iubitorii de 
cai. Când am fost copil am participat 
la concursurile de dresaj. Mama şi tatăl 
meu s-au născut în România şi ei ne-
au vorbit despre tradiţiile hipice de aici. 
Felicitări domnului Mihnea şi domnu-
lui primar Puica. A fost un eveniment 
splendid pentru Familia Regală pentru 
că a fost organizat în natură, iar satul 
Prod este frumos”

Prod – un sat cu rezonanţă 
Localitatea Prod aparţinător comunei 
Hoghilag, este un sat cu puţin peste 200 
de locuitori, însă în pofida acestui lu-
cru, drumul ce leagă comuna de micul 
sat este asfaltat şi iată că de cinci ani, un 
eveniment de mare amploare îl pune pe 
harta celor mai cunoscute competiţii 
ecvestre internaţionale „A fost un înce-
put greu, mai ales la primele ediţii, dar 
iată că am reuşit să facem ceva cu ade-
vărat frumos. A fost greu, dar am avut 
implicarea multor persoane, de la mic 
la mare, am reuşit să aducem sponsori 
şi chiar şi locuitorii satului Prod s-au 
implicat. Sper ca pe viitor acest concurs 
să devină o tradiţie pentru localitatea 
noastră, pentru ţară şi ţările care ne vi-

zitează. Concurenţii veniţi din alte ţări 
aşteaptă an de an cu nerăbdare această 
competiţie. Este foarte greu să organi-
zezi o competiţie de o asemenea am-
ploare. Mulţumesc lui Mihnea Vîrgo-
lac, pentru că el este iniţiatorul acestui 
concurs” a declarat Vasile Cornel Pui-
ca, primarul comunei Hoghilag. 

Lucian Goga, prefectul judeţului 
Mureş iubitor de cai
Prezent la acest eveniment a fost şi Lu-
cian Goga, prefectul judeţului Mureş 
care s-a dovedit a fi un iubitor al natu-
rii care a profitat de puţinul timp liber 
şi a ţinut neapărat să viziteze localita-
tea Prod şi să ia parte la spectacolul 
ecvestru „Profesia mea este de medic 
veterinar şi de aceea iubesc natura şi să 
evadez alături de animale. Transylvania 
Horse Show este o competiţie ecves-
tră care se organizează de câţiva ani şi 
prinde contur. Sunt un mare iubitor de 
cai, am ales meseria de medic veteri-
nar tocmai din acest motiv pentru că îl 
consider cel mai nobil animal. Din ne-
fericire pentru mine nu am mai urcat 
pe un cal de foarte multă vreme pen-
tru că nu îmi mai ajunge timpul pen-
tru ceea ce vreau să fac pentru mine, 
şi atunci pasiunile le-am lăsat chiar pe 
locul secund. Aici, la acest eveniment 
se vede echipa perfectă dintre om şi 
animal, o echipă mult mai complexă. 
Orice greşeală a jockeului se transmite 

animalului, de aceea angrenajul trebuie 
să funcţioneze perfect. Animalul trebu-
ie înţeles, nu trebuie perceput doar ca 

un animal pentru că ele sunt extrem de 
inteligente, iar cei care au dragoste de 
cai, şi mai ales copiii, i-aş îndemna să 
practice cât mai mult acest sport pen-
tru că dezvoltă dragostea, iar dacă iu-
beşti un animal îţi iubeşti şi aproapele” 
a declarat prefectului judeţului Mureş, 
Lucian Goga. 

Echipa Gliga TV, Radio Son Reghin şi Glasul Văilor

Lucian Goga, prefectul judeţu-
lui Mureş

Transylvania  Horse Show -
 competiţie ecvestră cu 
participarea a 14 ţări
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Reghinenii reuniţi sub titulatura „Ur-
ban Family”, conduşi de Pal Jozsef zis 
Stiky Men au ajuns în semifinalele Ro-
mâniei de Dans Modern care le asigu-
ră calificarea la Stage Dance European 
Championship ce se va desfăşura în 
perioada 25-28 iunie în Ungaria. ,,În 18 
aprilie am participat în judeţul Covasna 
la ,,Cupa -Baraoltului” de dans modern 
la care au participat peste 500 de copii 
din România şi un echipaj din Ungaria, 
unde am obţinut locurile II şi III, fapt 
care ne-a adus calificarea pentru cam-
pionatul european” a declarat pentru 
,,Glasul Văilor” coordonatorul trupei. 
Trupele locale Steps, Urban Diamonds 
şi Diamonds Elements comasate sub 
denumirea de ,,Urban Family”,  for-
mată din 25 de membri vor reprezen-
ta municipiul la cea de-a şasea ediţie a 
Stage Dance European Championship 
Ungaria 2015, una dintre cele mai pre-
stigioase competiţii de gen din Europa. 
În 2014 Pal Jozsef cu trupa de dansatori 
de la ,,Urban Elements” a obţinut locul 
III la Campionatele Europene de Dans 
Modern desfăşurate în Odorheiul Se-
cuiesc. Mai multe detalii despre activi-

tatea dansatorilor se pot găsi pe canalul 
You Tube ,,Urban elements România” 
sau pe Facebook-ul ,,Urban Elements”.

La iniţiativa cadrului didactic Smaran-
da Puşcaş sprijinită de colegii cadre di-
dactice, s-a desfăşurat luni, 11 mai, la 
Şcoala Generală „Alexandru Ceuşianu” 
de pe strada Vânătorilor ediţia a XV-a 
a Zilei Freneticilor. Repetiţiile pentru 
acest spectacol au început în urmă cu 
câteva luni, pentru că organizatorii şi 
elevii au dorit să facă din această zi, una 
de neuitat. 
Programul a fost unul bine stabilit chiar 
de la început, fiind angrenaţi un număr 

de aproximativ 60 de elevi. În cadrul 
primei etape, elevii claselor a IV-a au 
lucrat în echipă la diferite proiecte cu 
poveştile preferate în timp ce elevii 
claselor a II-a au pictat pe sticlă. După 
prima parte a activităţii din cadrul Zi-
lei Freneticilor cei prezenţi s-au relaxat 
gustând din bufetul suedez pregătit 
special pentru ei de părinţi.
A doua parte a programului a cuprins 
o scenetă pregătită de elevii din cadrul 
atelierului de dramatizare sub coordo-
narea bibliotecarei Ani Mari Moldovan, 
urmaţi de grupul de la limba franceză 
coordonaţi de Elena Baciu. 
Elevele clasei a IV-a B au pregătit un 
dans surpriză, fără sprijinul unui cadru 
didactic, elevele dovedind că au imagi-
naţie şi pot face singure coregrafia. 
Ultima parte a zilei, karaoke, a fost de-
liciul elevilor, care au ţinut neapărat 
să fie vedete pentru o zi, aducând pe 
scena amenajată în curtea şcolii, trupe 
cunoscute atât din România cât şi din 
străinătate. S-au costumat şi au intrat 
în pielea vedetelor precum Voltaj, Iris, 

O-zone etc. 
„În urmă cu 15 ani a luat viaţă pentru 
prima dată la Reghin clasele Freinet, 
mai întâi clasa mea, apoi anul următor 
încă patru clase. Am considerat că una 
dintre activităţile de bază pe lângă cele 
educative este această zi a freneticilor, 
în care copiii merită toată recunoşterea 
lor ca şi elevi care au ales să înveţe al-
tfel, cu bucurie, cu plăcere şi să vină la 
şcoală cu zâmbetul pe faţă în fiecare zi. 
Am desfăşurat un program organizat 
cu două luni înainte, unde am încunu-

nat atelierele pe care le facem în fiecare 
săptămână. Toată curtea este împânzită 
cu lucrările lor de peste an. Avem şi un 
stand de reviste pentru că noi facem o 
revistă lunară numită „Revista Freneti-
cilor”. Tot ce se poate vedea este rezul-
tatul muncii lor” a declarat Smaranda 
Puşcaş.  
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Micii actori din cadrul atelierului de dramatizare

Fanfara Reghin invitată la Festivalul Naţional de 
la Codlea 
  (R.M.)

Ziua Freneticilor serbată din nou la Reghin
Codruţa ROMANŢA

Dansatorii de street dance din 
Reghin s-au calificat la Dance Eu-
ropean Championship 

 Pal Jozsef zis Stiky Men (foto 
dreapta)

Fanfara municipiului Reghin condusă 
de Papoy Alexandru va pleca la Bra-
şov, sâmbătă, 23 mai la cea de a III-a 
ediţie a “Festivalului Naţional al Fan-
farelor”, organizat de Primăria mu-
nicipiului Codlea. La ediţia din acest 
an a festivalului pe lângă suflătorii şi 
percuţioniştii reghineni s-au înscris 
Fanfara “Promenadă” din Câmpia 
Turzii, Fanfara “Rodna” din Bistriţa-
Năsăud, Fanfara “Armonia din “Târ-
năveni, Fanfara “Română Codlea”, 

Fanfara “Cristuru Secuiesc”, Fanfara 
“Atlantisz” din Ozun şi Fanfara mu-
nicipiului Sighişoara. ,,Vom defila şi 
vom cânta pentru iubitorii muzicii de 
promenadă la Codelea la Festivalul 
Naţional al Fanfarelor. Vom intona 
marşuri, tangouri şi chiar muzică po-
pulară, dar nu vor lipsi nici valsurile 
,,Valurile Dunării”. Este piesa noastră 
de rezistenţă care oriunde o cântăm 
are un succes enorm” a declarat pen-
tru ,,Glasul Văilor”, dirijorul Papay 
Alexandru. 

Smaranda Puşcaş

Robert MATEI

Şoferi, plătiţi-vă parcarea!

Odată cu trecerea sistemului de par-
care în administrarea Primăriei muni-
cipiului Reghin au crescut şi amenzile 
pentru şoferii care nu plătesc tichetul 
de parcare. Astfel că posesorii de au-
toturisme care optează pentru varianta 
de a nu plăti parcarea şi nu achită tari-
ful pentru perioada de staţionare sunt 
amendaţi cu 100 de lei, iar în cazul în 
care amenda este plătită în 48 de ore, 
scot din buzunar doar 50 de lei.
Deşi plata poate fi făcută rapid prin mai 
multe posibilităţi, cum ar fi cumpărarea 

unui tichet de parcare ori mai simplu, 
o acţiune simplificată, trimiterea unui 
sms la numărul 7420, cetăţenii care 
deţin maşini continuă încă să parche-
ze fără a se sinchisi să plătească pentru 
asta. În acest sens au fost întocmite 127 
de procese verbale de sancţiuni contra-
venţionale. 
Pe de altă parte, există şi cetăţeni care 
nu doresc să încalce legea şi să fie pasi-
bili de amendă, astfel încât au fost înre-
gistrate 600 de abonamente pentru par-
care până în data de 14 mai anul curent. 

Codruţa ROMANŢA

A provocat un accident rutier cu un autoturism 
neînmatriculat
La data de 19 mai, în jurul orei 15.00, 
un echipaj de poliţie rutieră a fost 
anunţat prin apel 112, despre faptul 
că la intersecţia străzii Gheorghe Doja 
cu strada Dezrobirii, din Tg. Mureş, a 
avut loc un accident rutier, în care au 
fost implicate două autovehicule, un 
autobuz, respectiv un autoturism. Din 
primele cercetări, poliţiştii au stabilit 
faptul că accidentul rutier, s-a produs 
pe fondul neacordării de prioritate 
auto.
În urma verificărilor efectuate în ba-
zele de date, s-a constatat că numărul 
de înmatriculare al autoturismului, 
era atribuit unui alt autovehicul. De 
asemenea, numărul de înmatriculare 

al autoturismului era fals, iar în urma 
verificărilor efectuate seriei de şasiu, 
s-a constatat că autoturismul nu este 
înmatriculat. 
Tot cu această ocazie, tânărul, de 26 de 
ani, din judeţul Vâlcea, a prezentat po-
liţiştilor o poliţă de asigurare atribuită 
unui alt autoturism. 
Cercetările sunt continuate, sub as-
pectul săvârşirii infracţiunilor de con-
ducerea pe drumurile publice a unui 
autovehicul neînmatriculat, conduce-
rea pe drumurile publice a unui auto-
vehicul cu număr fals de înmatricula-
re şi uz de fals. 
(C.R.)
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40 de alergători s-au întrecut la Batoş la Crosul Primăverii 

Primăria Batoş în colaborare cu Asocia-
ţia ,,Mărul de Aur” au organizat în data 
de 3 mai cea de-a II-a ediţie a Crosului 
Primăverii. Crosul desfăşurat pe şase 
categorii de vârstă a avut la start 40 de 
alergători din comună şi chiar din Re-
ghin.

Traseul competiţiei a măsurat 1 km 
pentru copii şi 2 km pentru adulţi şi s-a 
desfăşurat în zona centrală a localităţii 
Batoş. Printre concurenţii înscrişi la 
start s-au numărat şi o parte  din aleşii 
locali ai comunei în frunte cu prima-
rul comunei Dinu Cotoi,  secondat de 
viceprimarul Gliga Ioan şi consilierii 
locali Ilie Şulea, Balogh Vilmoş, Ma-
rius Câmpean şi Augustin Câmpean 
iar consiliera Maria Todea s-a implicat 
în sponsorizarea evenimentului. Com-
petiţia a avut la start şi un oaspete de 
calibru prin prezenţa fostului atlet de 
performanţă Kantor Imre care s-a în-
scris în competiţie alături de fiul său. 
,,Crosul Primăverii are un dublu scop 
„în primul rând promovează un mod 
de viaţă sănătos şi în al doilea rând are 
scopul de a trezi interesul pentru aler-
gare în rândul cât mai multor locuitori 
din comuna noastră, nu doar pentru 
beneficiile care le aduce sănătăţii, dar şi 
în scopul de a induce ideea de plăcere şi 

distracţie legate de alergare” a subliniat 
Dinu Cotoi.  
Viviana Lăcrămioara şi Ciprian Rareş 
cei mai rapizi elevi ai Batoşului 
Startul crosului a fost dat de către Abos 
Zsolt profesorul de Educaţie Fizică şi 
Sport de la Şcoala Gimnazială din Ba-
toş. Traseul a fost unul foarte bine gân-
dit de organizatori. Marele absent al 
competiţiei a fost câştigătorul de anul 
trecut la tineret Oltean Radu în vâr-
stă de 15 ani. La final elevii cu cea mai 
bună condiţie fizică au fost premiaţi de 
primarul comunei Dinu Cotoi şi profe-
sorul de sport Abos Zsolt cu diplome şi 
cupe, finaliştii fiind ovaţionaţi de publi-
cul prezent, iar ceilalţi participanţi au 
fost recompensaţi cu diplome de par-
ticipare pentru efortul de a sacrifica o 
zi de odihnă pentru a-şi testa limitele 
de rezistenţă. Organizatorii au oferit şi 
două diplome colaboratorilor care sunt 
omniprezenţi la evenimentele din co-
muna Batoş an de an, astfel postul de 
televiziune Gliga TV şi Ziarul ,,Glasul 
Văilor” au fost recompensaţi cu diplo-
me de merit. Câmpean Rareş, elev în 
clasa a IV-a, a obţinut locul I la cate-
goria de vârstă 10 ani băieţi care este şi 
membru al echipei de fotbal ,,Avântul” 
Reghin. Dan Viviana Lăcrămioara a 
obţinut locul I la categoria de vârstă 10 
ani fete deşi a participat pentru prima 
oară la această competiţie. Finalistul la 

categoria tineret a fost Todea Radu din 
satul Dedrad în vârstă de 25 de ani de 
profesie militar care are în palmares 
participări la mai multe crosuri, iar 
experienţa şi-a spus cuvântul. „Felicit 
conducerea Primăriei Batoş, Consiliul 
Local şi pe profesorul de Educaţie Fizi-
că Aboş Zsolt pentru această iniţiativă 
care încet devine tradiţie în Batoş şi le 
urez cât mai multe ediţii în continuare,, 
a declarat pentru Ziarul ,,,Glasul Văi-
lor” campionul la tineret. 

Simion Friciu şi Ilie Şulea veteranii 
crosului 
De la eveniment nu a lipsit nici Kantor 
Imre care la 49 de ani a câştigat locul 
I la categoria 32-50 de ani, reghineanul 
recunoscând că i-a folosit în această 
competiţie experienţa celor 10 de ani 

de atletism practicaţi în tinereţe. Imre 
Kantor Zoltan este şi coordonatorul 
formaţiei Sport Kombat III Reghin, fi-
ind unul dintre cei mai înrăiţi promo-
tori ai ping-pong-ului în ,,oraşul viori-
lor”. Chiar dacă nu a urcat pe podium 
primarul Dinu Cotoi nu a abandonat 
cursa rezistând până la final clasându-
se pe locul V.  Simion Friciu a demon-
strat că şi veteranii pot fi în formă şi a 
câştigat pentru a doua oară locul I la ca-
tegoria de vârstă plus 50 fiind secondat 
de consilierul Ilie Şulea care şi-a menţi-
nut şi anul acesta poziţia a II la Crosul 
Primăverii 2015. După trecerea liniei 
de sosire, alergătorii au fost răsplătiţi 
pentru calorile arse în timpul cursei, cu 
o tocană de miel stropită cu vin reali-
zată de bucătarul Balog Vilmoş pentru 
refacerea metabolismului.

Robert MATEI

Lucrări pe strada Orizontului din Reghin
S-au încheiat contracte de asfaltare şi 
modernizare pentru mai multe străzi 
din municipiul Reghin. Astfel, strada 
Orizontului, pentru care cetăţenii au 
aşteptat acest moment va fi inclusă în 
proiect. „Pe Orizontului avem o pro-
blemă suplimentară pentru că acolo 

trebuie să facem canalizarea apei plu-
viale pentru că este foarte înclinată şi 
să ne conectăm la canalul din strada 
Mihai Viteazu. Este o distanţă foarte 
mare, acolo sunt proprietăţi private 
astfel că trebuie să venim pe strada 
Horea cu căminele de colectare” a de-
clarat Maria Precup, primarul Muni-

cipiului Reghin. 
Totodată, referitor la lucrările de pe 
podul Mureşului din Iernuţeni pri-
marul municipiului Reghin a preci-
zat faptul că trebuie să treacă peste 20 
de zile pentru perioada de maturare 
a stratului de beton. „Este un pod cu 
trafic greu şi trebuie tratat cu foarte 

mare importanţă, iar constructorul 
ne-a cerut să respectăm termene-
le tehnologice necesare. Din acest 
motiv lucrările durează atât de mult 
pentru a putea face o lucrare de bună 
calitate” a precizat Maria Precup. 

  (C.R.)
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Emanoil Hurdugaci se află în fruntea 
autorităţii publice locale a comunei Chi-
heru de Jos de trei mandate, lucrează 
de 40 de ani în administraţia de stat, a 
scris două cărţi de suflet despre comuna 
sa ,,Monografia Chiherului” o adevăra-
tă carte de vizită a comunei şi ,,Chiheru 
(septembrie 1944) o pagină însângerată 
din istoria românilor”, aducând un tri-
but eroilor chihereni care au căzut la da-
torie pentru eliberarea Văilor Chiherului 
şi Urisiului. Edilul pune suflet în tot ceea 
ce face şi aplică de peste un deceniu iniţi-
ativele care duc la dezvoltarea şi moder-
nizarea comunei într-un mod practic şi 
incontestabil.   

Rep:Ce investiţii importante aţi reali-
zat în ultimii ani ?    
E.H.: Pot să spun că ne-am atins obiec-
tivele de investiţii propuse în  proporţie 
de 90% în ultimii ani. În primul rând 
am reuşit să introducem apă potabilă în 
toate localităţiile aparţinătoare comu-
nei. Apă potabilă am adus de la Sovata 
în Chiherul de Jos şi Chiherul de Sus 
din fonduri guvernamentale şi prin re-
surse proprii am introdus apă în satele 
Urisiu de Jos şi Urisiul de Sus prin că-
dere liberă dintr-un izvor de munte de 
la Fânaţe şi dintr-o serie de izvoare afla-

te la limita hotarului cu satul Orşova. 
Vestea bună este că cetăţenii din Urisie 
nu plătesc niciun leu pentru consum, 
administraţia locală suportând cheltu-
ielile de întreţinere. Proiectul de cana-
lizare este pe rol l-am reactualizat anul 
trecut şi un proiect este chiar depus 
la Ministerul Dezvoltării. Totodată în 
2014 ne-am axat investiţiile pe asfal-
tarea de drumuri comunale care erau 
într-o stare deplorabilă. Am reuşit să 
finalizăm asfaltările de la Urisiu până la 
Şerbeni. Am reuşit să mai turnăm un 
km de asfalt pe drumul comunal DC 12 
şi trei străzi din localităţile Chiherul de 
Jos  şi Chiherul de Sus. Aş putea aminti 
şi investiţia care am făcut-o în cadrul 
Şcolii Primare din Urisiul de Sus unde 
am schimbat acoperişul, iar la centrul 
de comună am reuşit să amenajăm te-
renul de fotbal care a fost însămânţat 
cu iarbă de gazon.
 

Reporter: Ce buget are pentru anul 
2015 Primăria pe care o păstoriţi?
Emanoil Hurdughaci: Primăria Chi-
herul de Jos are un buget pe anul 2015 
de 3 milioane de lei, din care o parte 
însemnată sunt destinaţi pentru învă-
ţământ şi pentru administraţia locală 
iar restul sunt prevăzuţi pentru lucrări 
de investiţii. 

Rep: Enumeraţi-ne câteva proiecte 
realizate în 2015 şi o parte din cele 
care sunt pe rol? 
E.H.: O parte din investiţii le-am de-
finitivat şi aici mă refer la prelungirea 
reţelei de apă cu aproape un km în 
localităţile Chiheru de Jos şi Chiheru 
de Sus. Am introdus apa şi la terenul 
de sport din centrul de comună unde 
momentan se lucrează la împrejmui-
rea terenului cu stâlpi urmând să apli-
căm sârma de protecţie, iar în viitorul 
apropiat să amenajăm vestiare pentru 
a putea reintroduce echipa de fotbal a 
comunei ,,Viitorul Chiheru” în cam-
pionatul judeţean. Mai avem investiţii 
prevăzute şi la capitolul infrastructură 
pe anul acesta, o asfaltare de 1 km pe 
drumul DC 12 care face legătura între 
Chiherul de Jos şi Urisiu de Jos, apoi 
în localitatea Urisiul de Sus pe strada 
,,Carpen” 1 km, la Urisiul de Jos ne do-
rim să asfaltăm strada ,,Şcolii” până la 

biserica ortodoxă, la Chiherul de Jos 
strada Pietriş, iar în Chiherul de Sus in-
tenţionăm să asfaltăm strada ,,Pe faţă” 
care face legătură cu cătunul ,,Între văi”, 
unde s-au construit deja o serie de ca-
bane şi intenţionăm să o transformăm 
în zonă turistică. Lucrăm în fiecare sat 
de pe raza comunei pentru a mulţumi 
toţi locuitorii, încercând să fim cât mai 
echidistanţi. 

Rep: Ce alte surse de venituri  proprii 
are Primăria?
E.H.: Realizăm venituri extrabugetare 
din gospodărirea eficientă a celor 1900 
de hectare de pădure aflate în propri-
etatea Primăriei, din închirierea unei 
suprafeţe de aproape 1.500 de hectare 
de păşune sau a celor două cabane de 
protocol construite la Câmpul Cetăţii 
şi administrate de Primăria Chiherul 
de Jos. Totodată mai realizăm venituri 

proprii şi din servicii prestate pentru 
populaţie cum ar fi selectarea semin-
ţelor cu ajutorul selectorului nostru 
propriu şi alte lucrări care se realizează 
cu utilajele Primăriei. Bineînţeles că re-
alizăm venituri şi din colectarea de taxe 
şi impozite locale pe terenuri şi imobile 
unde am înregistrat la nivel de comună 
un procent de colectare de peste 91%.    

Rep: Cum veţi sărbători ,,Ziua Eroi-
lor” la Chiher ?
E.H.: Primăria şi Consiliul Local orga-
nizează în 21 mai o serie de activităţi 
comemorative ceremoniale militare şi 
religioase de ,,Ziua Eroilor”. Va fi un 
moment de suflet, vom depune coroa-
ne de flori la toate cimitirele de pe raza 
comunei, la monumentele închinate 
ostaşilor sacrificaţi în lupta pentru eli-
berarea Transilvaniei şi vom oficia un 
parastas la centrul de comună în me-
moria eroilor căzuţi în comuna nostră 
în cel de-al Doilea Război Mondial. In-
terpretul Ciprian Istrate va fi invitatul 
de seamă al evenimentului care va into-
na imnul de stat şi va interpreta o serie 
de cântece patriotice în cel mai autentic 
spirit românesc.  

Rep: Ce alte evenimente aveţi în agen-
da de lucru pe acest an?

E.H.: De sărbătoarea ,,Sfântului Proo-
roc Ilie” vom participa cu o delegaţie 
din cadrul Primăriei nostre la întâlni-
rea cu ,,Fiii Satului” din Dedrad, deoa-
rece mulţi locuitori din comuna noas-
tră s-au refugiat în Dedrad şi Batoş în 
timpul Primului Război Mondial când 
numai în Chiher au fost arse 140 de 
case. Mulţi dintre chiherenii noştri au 
ajuns oameni de onoare ai comunei Ba-
toş, de exemplu, doi dintre ei chiar au 
,,sfinţit locul” cum se spune fiind aleşi 
primari de comună şi aici mă refer la 
Hărşan Ilie şi la Hărşan Zaharie care au 
condus cu cinste administraţia locală. 
Un alt eveniment mult aşteptat de chi-
herenii noştrii este ,,Zilele Chiherului” 
care îl organizăm anual în prima săptă-
mână din luna septembrie. Ne dorim şi 
în acest an să îl avem ca prezentator pe 
Octavian Ursulescu dacă va fi sănătos, 
plus că vom avea o serie de artişti de 
vârf precum Ionuţ Langa, Ciprian Is-
trate şi Traian Ilea şi Valeria Codorean 
care vor urca pe scenă la această sărbă-
toare dedicată locuitorilor noştri.   

ADMINISTRAŢIE 6

Emanoil Hurdugaci primarul comunei Chiheru de Jos

Emanoil Hurdugaci comemorează chiherenii căzuţi în al Doilea Răz-
boi Mondial de Ziua Eroilor 

Robert MATEI
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Viorel Muntean este un inginer poli-
valent din Reghin care în urmă cu un 
an a reuşit să îmbunătăţească aplicaţi-
ile pompelor ce funcţionează pe baza 
fenomenului hidraulic de”Lovitură de 
berbec”, realizând un lucru inedit. Cu 
ajutorul unei pompe de apă, prin inter-
mediul acestui principiu, a ridicat nive-
lul apei de la 1,5 m la 14,5 metri înăl-
ţime, prin folosirea energiei naturale a 
apei şi obţinând valori pentru debitul 
refulat, mult peste valorile vehiculate 
în domeniul de specialitate. Reghinea-
nul a demontat un mit legat de această 
pompă, dezvoltată de fraţii Montgolfier 
Joseph-Michel şi Annonay  referitor la 
debitul de apă refulat. Inginerul recu-
noaşte că inovaţia a descoperit-o dintr-
o eroare, după 10 variante de punere în 
funcţiune. ,,Experimentul pe care l-am 
realizat eu anul trecut în zona Reghinu-
lui este de fapt o extindere a principiu-
lui, iar inovaţia care am reuşit să o fac 
este o creştere a debitului de apă refu-
lată de această pompă cu aproximativ 
20% peste ceea ce  s-a obţinut la ora ac-
tuală pe plan mondial. Mi-am dat sea-
ma cum funcţionează saltul de presiu-
ne, cuantificat de relaţia lui Yukovschi 
la mişcări alternante ale fluidelor, în 
funcţie de anumiţi parametrii şi am 
reuşit să introduc un element nou care 
măreşte acea energie. Executată indus-
trial pompa poate avea debit, presiune 
şi randament, substanţial îmbunătăţite” 
a declarat pentru ,,Glasul Văilor”, Viorel 
Muntean.
Reghineanul are în palmares două 
inovaţii

După ce a absolvit Institutul Politehnic 
de Tehnologie a Construcţiilor de Ma-
şini din Tîrgu-Mureş, Viorel a obţinut 
prin concurs un post la Secţia Proiec-
tare Prototipuri din cadrul Intreprin-
derii Metalurgice ,,,Metalurgica” Re-
ghin unde a făcut muncă de proiectare 
prototip până în anul 1998. Prima sa 
inovaţie tehnologică realizată a fost un 
,,Dispozitiv pentru rectificări interioare 
a conductelor pentru fluide, în vederea 
diminuării efectelor fenomenului de 
cavitate, inovaţie tehnică cu care şi-a şi 
făcut proiectul de diplomă, iar lucrarea 
practică a fost realizată pentru Com-
binatul de Îngrăşăminte Azotoase din 
Tîrgu-Mureş şi aplicată  în producţie 
la data respectivă. Cea de-a doua ino-
vaţie a inginerului este un element de 
amortizare a şocurilor pe baza unor 
bucşe din cauciuc la ,,Sistemul de frâ-
nare inerţial al remorcilor agricole”, sis-
tem omologat la Institutul de Cercetare 
şi Proiectare din Băneasa. După ce şi-a 
încetat colaborarea cu Institutul şi-a 
deschis o afacere de comerţ în sfera pie-
selor tehnice şi în paralel s-a specializat 
şi ca inginer diplomat. Apoi a continuat 
cu o  specializare în psihologie, peda-
gogie şi în legislaţia rutieră, domeniu în 
care a activat până nu demult ca profe-
sor. Însă în toţi aceşti ani, reghineanul 
a studiat foarte mult principiile fizici-
anului Nikola Tesla, legate de energiile 
neconvenţionale şi este convins că în 
ştiinţă şi cunoaştere în general,  întot-
deauna va exista ceva nou de aflat.

Experimentul a controlat intensifica-
rea  ,,Loviturii de Berbec”

Pompa de apă pusă în funcţiune de 

Viorel Muntean funcţionează doar cu 
energia apei produsă de căderea aces-
teia printr-o diferenţă de nivel de 1,5 
metri, deşi în literatura de specialitate 
se menţionează că efectele loviturii de 
berbec se pot valorifica doar printr-o 
diferenţă de nivel de minim 2,5 metri. 
Presiunea apei, la intrare în pompă, 
corespunzătoare diferenţei de nivel, 
(aproximativ 0,15 bar), a fost amplifi-
cată prin aceasta, pe principiul ,,lovitu-
rii de berbec”, de aproximativ 25-40 de 
ori. Astfel că la partea de refulare pom-
pa a produs o presiune considerabilă. 
Sursa de apă folosită de inginer este  
un izvor cu un debit de circa 5-6 litri 
pe minut. Pompa realizează o presiune 
de 1,8 bar corespunzătoare nivelului de 
ridicare al apei refulate la o înălţime 
de 14,5 metri, obţinută prin interme-
diul unui stâlp  vertical, debitul de apă 
pompat fiind mai mare cu aproximativ  
20% faţă de pompele uzuale similare. 
Presiunea maximă realizată de aceas-
tă pompă este de aproximativ 6 bari 
atunci când conducta de refulare este 
obturată, presiune vizualizată pe un 
manometru calibrat şi verificat metro-
logic.  Experimentul inginerului a fost 

filmat şi încărcat pe canalul de Youtube 
pe 9 ianuarie anul curent şi chiar dacă 
momentan pompa este o improvizaţie 
manufacturieră deja a stârnit interes în 
sfera televiziunilor şi chiar al potenţi-
alilor clienţi. Visul inginerului este să 
încerce să folosească  aceasta pompă la 
scară industrială pentru a vedea dacă 
inovaţia îşi păstrează aceiaşi parame-
trii. De curând a primit o propunere 
din partea administraţiei mănăstirii 
Tismana din judeţul Gorj, pentru a 
amenaja o astfel de pompă cu ener-
gie liberă care este necesară în urma 
ultimelor modificari  hidrotehnice la 
lăcaşul de cult. Momentan inginerul 
este mulţumit că a realizat prototipul 
de pompă ,,,free energy” şi eforturile şi 
orele de studiu nu au fost  inutile. Ur-
mează paşii necesari pentru procesul 
de patentare şi omologare pentru pro-
ducţia zero şi speră ca în viitorul apro-
piat să reuşească să aplice prototipul în 
producţia de serie.    

7INEDIT

Viorel Muntean, inginerul care a demontat mitul pompei de apă fără 
consum de energie  

Robert MATEI

Atelierele Thaliei la Casa de Cultură a Tineretului
Vineri, 22 mai, la Casa de Cultură 
a Tineretului “George Enescu” din 
Reghin are loc Festivalul - concurs 
județean de teatru pentru elevi in-

titulat „Atelierele Thaliei” ajuns în 
acest an la a XI-a ediție. “Acest pro-
iect are ca scop promovarea şi valo-
rificarea artei teatrale, a dramaturgiei 

precum şi stimularea talentului în 
rândul elevilor” spune Marcel Naste, 
directorul Casei de Cultură a Tinere-
tului “George Enescu”. Din program 

fac parte activităţi precum scenete de 
teatru, momente vesele, dar şi recital 
de muzică. Intrarea este liberă. 
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Vincitore Nero Enzo câinele din rasa 
Cane-Corso al omului de afaceri Tudor 
Sălăgean din Sângeorgiul de Mureş, pe 
numele de scenă Rony, prezentat în nr. 
80 al Ziarului ,,Glasul Văilor”, a demon-
strat încă odată că este un campion ve-
ritabil, reuşind să câştige la ,,Cupa Uni-
unii Europene” desfăşurată în această 
lună la Chişinău, titlul de campion al 
Modovei şi titlul de campion absolut 
pe 13 ţări din Europa Centrală şi de 
Est. Titlu neegalat de niciun alt câine 
din România din cele aproape 3000 de 
patrupede cu pedigree din rasa Cane-
Corso înregistraţi în ţara noastră. In-
credibila victorie vine la o săptămână 
după ce Rony a fost otrăvit de o ,,mână 
ucigaşă” la finalul unei competiţii în 
România, probabil de un crescător 
gelos pe succesul şi pedigree-ul său. 
Stăpânul aşteaptă raportul toxicologic 
pentru a putea deschide un proces care 
cu siguranţă va provoca un scandal fără 
precedent în sfera competiţiilor canine 
autohtone.    

Rony a fost ţinta unui atac pentru a fi 
scos din circuitul canin  

Cu o săptămână înainte de a deveni 
campion suprem al concursului euro-
pean, superbul Rony a reuşit să îl în-

vingă chiar şi pe Brutus zis X-Man, cel 
mai titrat Cane-Corso al Europei, în 
cadrul expo-campionatului C.A.C.I.B. 
de la Satu-Mare unde a fost desemnat 
cel mai frumos câine din rasa sa. La în-
toarcerea acasă stăpânul a avut un şoc 
după ce a depistat faptul că animalul 
este grav bolnav, deoarece a fost otrăvit 
intenţionat de o persoană necunoscu-
tă. ,,După ce ne-am întors acasă, am 
observat că Rony nu mai are poftă de 

mâncare şi este bolnav, l-am dus la ana-
lize şi doctorii veterinari au descoperit 
trei substanţe toxice în sânge care nu au 
putut fi identificate aici la noi. În urma 
durerilor, câinele a slăbit 7 kg, momen-
tan mostrele sunt la un laborator de 
expertiză din Bucureşti care încearcă să 
stabilească denumirea substanţelor, cu 
care a fost hrănit şi care au distrus glo-
bulele albe din sângele câinelui” declară 
crescătorul lui Rony. Patrupedul a in-
trat sub supravegherea medicilor a fost 
pus sub perfuzii, timp în care nici stă-
pânul său nu a stat cu mâinile în sân şi a 
comandat din Polonia o injecţie care să 
anuleze efectele otravei, antidot care în 
trei zile l-a readus pe Rony la viaţă, mo-
tiv pentru care stăpânul său şi-a înscris 
câinele în Balcaniada Uniunii Europene 
desfăşurată la Centrul Internaţional de 
Expoziţii ,,,Moldexpo” în perioada 2-3 
mai. În ciuda faptului că Rony trecuse 
prin stări de agonie timp de trei zile şi 
a fost la un pas de a-şi pierde viaţa, cu 
o determinare ieşită din comun, patru-
pedul a reuşit să se prezinte impecabil 
atât din punct de vedere estetic, cât şi 
al „dresajului de ring” fiind desemnat 
cel mai reuşit exemplar din rasa Cane-
Corso, de întreaga brigadă de arbitrii 
formată din 15 preşedinţi de Asociaţii 
Ciniologice şi preşedinţi de Cluburi 

Canine din Europa. În finală Rony s-a 
bătut pentru titlu cu campionul din Ru-
sia şi campionul Republicii Moldova al 
rasei Cane-Corso învingând detaşat. 

Povestea lui Rony va face obiectul 
unei cărţi 

Omul de afaceri l-a achiziţionat pe 
Rony, cu 500 de euro din Oradea pe 
când era un pui, fără să anticipeze că 

peste doi ani şi jumătate avea să devi-
nă cel mai de temut patruped din rasa 
sa în expoziţiile canine şi să fie evaluat 
la peste 20.000 de Euro. În 16 expozi-
ţii naţionale şi internaţionale s-a rulat 
cu peste 500 de câini din aceiaşi specie 
şi a câştigat în 14 din acestea locul I şi 
celelalte două competiţii locul II. As-
tăzi toate cupele şi medaliile câştigate 
în concursuri de Rony sunt expuse la 
loc de cinste în biroul stăpânului, care 
este foarte mândru de câinele său şi a 
mai precizat că ascensiunea fulminantă 
a lui Rony va fi povestită pe larg într-o 
carte autobiografică ce va fi publicată 
cel târziu la finalul anului 2015. Ves-
tea tristă este că Rony, deşi era înscris 
să participe la Campionatul Mondial 

Canin din Italia ce se va desfăşura anul 
acesta la Milano în 10-14 iunie, nu va 
putea să participe, având nevoie de 
un tratament de recuperare. Singura 
consolare a crescătorului de câini este 
că totuşi va merge în Italia cu Thor un 
căţelus din rasa Mastiff Tibetan care de 
curând a devenit campion pe Europa 
Centrală şi de Est la secţiunea ,,Baby 
Winner” în cadrul Cupei Uniunii Eu-
ropene şi speră să vină acasă cu un titlu 
pentru a-l răzbuna pe Rony.       
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Un Cane-Corso din Mureş, deşi a fost otrăvit, a devenit campionul 
absolut la Cupa Uniunii Europene   

Tudor Sălăgean alături de câinele său Rony, campion absolut al Europei 
Centrale şi de Est

Medalia şi diploma care-i conferă lui Rony titlul de „Cel mai reuşit 
exemplar de Cane Corso” din 13 ţări
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Reghinul s-a transformat în municipiu  
turistic, după ce sportivi din şase ţări, 
au luat parte la Campionatul Balcanic 
de Culturism şi Fitness. După mai bine 
de zece ani, Preşedintele FRCF Gabriel 
Toncean a reuşit să organizeze această 
competiţie în ţara noastră. Ovidiu Li-
pan Ţăndărică a fost invitat de onoare 
pentru a uni pe aceiaşi scenă sportul 
şi muzica. Ţăndărică a fost invitat să 
cânte, în cadrul celei mai importan-
te competiţii internaţionale de profil, 
care s-a  desfăşurat la Casa de Cultură 
„Eugen Nicoară” din Reghin, maestrul 
pregătind un solo de percuţie de 7 mi-
nute din “Visul toboşarului”, o adevăra-
tă demonstraţie de forţă şi talent care a 
impresionat audienţa. 

Peste 100 de culturişti din 6 ţări şi-au 
arătat muşchii la Reghin   

Pe scena Casei de Cultură ,,Eugen Ni-
coară” au defilat 112 sportivi din Bul-
garia, Bosnia şi Herţegovina, Muntene-
gru, Macedonia şi Serbia şi peste 50 de 
sportivi din România care s-au întrecut 
în 19 categorii de concurs, printre care 
Culturism Men’s Physique, Junior Men 
Bodybuilding,  Master Men’s Bodybuil-
ding – open category (+ 40 de ani), 
Fitness Feminin sau Bikini Fitness. 
Evenimentul a fost prezentat de Ro-
xana Ciuhulescu. Reghineanul Florin 
Vos a deschis evenimentul cu intonarea 
imnului naţional, iar Morris şi fetele 
de la Bambi au încins competiţia. O 
altă prezenţă importantă a fost Nenad 
Vuckovic, preşedintele Federaţiei de 
Bodybuilding şi Fitness din Balcani. 
Campionatul Balcanic de Culturism şi 
Fitness a fost realizat de Federaţia Ro-
mână de Culturism şi Fitness, Primăria 
Reghin, Ministerul Tineretului şi Spor-
tului, Clubul Sportiv Voinţa Sebastiano 
Reghin şi Lex Guard Security Reghin şi 
este unul din cele mai prestigioase eve-
nimente din domeniu. Potrivit purtăto-
rului de cuvânt al Federaţiei Române de 
Culturism şi Fitness, Marius Portik, de-
legaţia României a fost una record, iar 
competiţia a însemnat şi organizarea 
unei chete pentru ajutorarea unui caz 
social din Reghin. „România a avut cel 
mai numeros lot din istorie la o asem-
nea competiţie, iar preşedintele forului 
de specialitate, Gabriel Toncean, a mul-
ţumit atât publicului, cât şi autorităţilor 
locale pentru aportul adus la reuşita 

campionatului. Primăria Municipiu-
lui Reghin şi Consiliul Local a finanţat 
evenimentul cu suma de 55.000 de lei. 
Nu în ultimul rând Gabriel Toncean i-a 
felicitat pe toţi componenţii lotului na-
ţional care au participat la Campionatul 
Balcanic de Culturism şi Fitness, le-a 
mulţumit pentru modul exceptional în 
care au reprezentat România şi au pro-
movat imaginea sportului românesc 
concluzionând că rezultatele obţinute 
reprezintă o nouă etapă în care intră 
culturismul, ce trebuie să capete treptat 
strălucirea pe care o merită”. 

România a scos trei campioane la Bal-
caniadă  

Din competiţie nu au lipsit nici secţi-
unile dedicate femeilor care au fost la 
înălţime afişând trupuri care mai de 
care mai bine lucrate, decupate parcă 
din reviste care emanau feminitate şi 
senzualitate. Româncele noastre au re-
uşit să se claseze pe primul loc pe echi-
pe, obţinând patru medalii de aur, trei 
de argint şi o medalie de bronz. Dacă la 
categoria Open Women Body Fitness, 
locul I a fost ocupat de Marija Ver-
sesbaranji din Serbia la ,,Bikini Fitness 
junioare peste 163 cm” primul loc a fost 
cucerit de românca Andra Moscu. Lau-
ra Cupşa a obţinut aur la categoria Fit-
ness, Oana Diana Beatrix a ocupat lo-
cul I la Secţiunea Junior Women Bikini 
Fitness peste 163 cm şi a câştigat Open-
ul la Junior Women Bikini Fitness, iar 
Marija Naceva din Macedonia a câşti-
gat locul I la Secţiunea ,,Bikini Fitness 
la peste 163 cm.  

Milan Savic, campion absolut la Cam-
pionatul Balcanic 

Milan Savic din Serbia a fost într-o for-
mă de zile mari şi a reuşit să ocupe locul 
I la Categoria Men’s Bodybuilding peste 
100 de kg, surclasându-i pe sportivii ro-
mâni Feri Andrasoni şi pe Valentin Mă-
gurean, apoi a intrat în categoria Open 
alături de Georgi Kirjacov din Bulgaria, 
campionul de la plus 90 de kg, Nikola 
Milanovic din Serbia, liderul de la plus 
80 de kg, Bojan Berlovan din Serbia. de 
la plus 70 de kg,, Milan i-a învins, fiind 
punctat de arbitrii cu 9 puncte.  ,,Mă 
simt perfect am fost convins că voi câş-
tiga titlul la categoria mea, dar nu mi-a 
venit să cred că am devenit şi campion 
absolut al acestei Balcaniade. Fac de 12 
ani culturism, rezultatele se văd, nu e 
niciun secret dacă eşti motivat, discipli-
nat şi te antrenezi din greu” a declarat 
pentru Ziarul ,,,Glasul Văilor” Milan 
Savic. Campionul a mai precizat fap-
tul că doi ani de zile va sta deoparte de 
scena competiţiilor pentru a putea avea 
mai mult timp de soţia şi de copilul său. 

România a ocupat locul II pe echipe 
la Balcaniada de Culturism şi Fitness 
2015

La cea de-a XXIV- Balcaniadă de Cul-
turism şi Fitness, în clasamentul pe 
echipe, România a ocupat locul al doi-
lea, cu 296 de puncte, cu un punct mai 
puţin decât Bulgaria şi cu 97 mai multe 
decât următoarea ţară clasată pe podi-
um, Serbia.  La ediţia de anul trecut, 

desfăşurată în Serbia, România a câşti-
gat o medalie de aur, una de argint şi 
trei de bronz. 
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Argint pentru România la Balcaniada de Culturism şi Fitness 
Robert MATEI

Sportivii medaliaţi din 
România:

Bodybuilding Juniori Bărbaţi, peste 
75 kg
Paul Rus – locul 1
Cosmin Antonescu – locul 3
Fitness Femei, Open
Laura Cupşa – locul 1
Florina Cernat – locul 2
Fizic Femei, Open
Florina Rusu – locul 2
Fizic Bărbaţi, peste 178 cm
Paul Alexandru Pop – locul 3
Fizic Bărbaţi, sub 178 cm
Dan Onigoaie – locul 2
Fitness Bărbaţi, Open
Răzvan Sindelaru – locul 1
Gabriel Tănasă – locul 2
Constantin Coteţ – locul 3
Bodybuilding Bărbaţi Masters, Open
Sorin Friţea – locul 2
Bodybuilding Bărbaţi Clasic, peste 175 
cm

Cristian Berciu – locul 1
Body-Fitness Femei, Open
Florina Jancu – locul 2
Bikini Fitness Junioare, peste 163 cm
Amdra Moscu – locul 1
Ambra Dumitru – locul 2
Andreea Toncean – locul 3
Bikini Fitness Junioare, sub 163 cm
Oana Diana Beatrix – locul 1
Bikini Fitness Junioare, General
Oana Diana Beatrix – locul 1
Bikini Fitness Femei, sub 163 cm
Alexandra Prutianu – locul 3
Bodybuilding Bărbaţi, sub 70 kg
Ciprian Solzaru – locul 2
Bodybuilding Bărbaţi, sub 90 kg
Sergiu Geantău – locul 2
Ştefan Cristian – locul 3
Bodybuilding bărbaţi, sub 100 kg
Feri Andrasoni – locul 2
Valentin Măgurean – locul 3
Bodybuilding Bărbaţi, peste 100 kg
Zi-Makanda-Alain Ngiuwu – locul 1
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,,Glasul Văilor” prezintă o altă latură a 
lui Dumitru Gliga, nu cea de câştigător 
al Festivalului Naţional ,,Maria Tănase”, 
ci cea de lăcătuş mecanic pe un vas de 
croazieră al celebrului Michel Adam 
din Paris. Totul s-a petrecut în 2007 
când a lucrat timp de 6 luni la bordul 
vasului de croazieră ,,Diamond”. Reghi-
neanul, ca fost însoţitor de bord, sub-
liniază că este un sentiment aparte de 
libertate să ştii că poţi ajunge în puncte 
de pe harta globului despre care doar 
ai citit sau le-ai văzut în filme la tele-
vizor.  A muncit pe un vas de lux unde 
în weekend-uri avea ,,undă verde” la 
petreceri, înot la piscină, acces la bibli-
otecă şi chiar să îşi testeze îndemânarea 
la prins peştii cu harponul,  în portu-
rile în care a ancorat. Totul a fost ca în 
romanul de aventuri a lui Jules Verne 
,,,Căpitan la cincisprezece ani”. 

Toate pânzele sus cu Dumitru Gliga 
Convins că ceea ce te formează ca om 
şi ca profesionist, este valabil oriunde 
în lume să pui în practică, l-a determi-
nat pe Dumitru Gliga la 49 de ani, să 
pornească într-o aventură pe un vas de 
croazieră de lux cu o capacitate de 1200 
de locuri  şi a avut ocazia să viziteze 12 
ţări şi să se întâlnească cu vedete pre-
cum actorul belgian Jean-Claude Van 
Dame, Regele Bhumibol Adulyadej al 
Thailandei (capul încoronat cel mai 

bogat din lume, cu o avere estimată la 
35 de miliarde de dolari), Irinel Co-
lumbeanu şi Monica Gabor. A fost dis-
tracţie, a fost şi muncă, am prins mult 

soare şi linişte, dar şi o coadă de taifun, 
am trecut prin multe peripeţii, ba chiar 
am pescuit cu harponul în mare şi am 
văzut o mulţime de fotomodele celebre.  
,,Au fost la un momentdat două săptă-
mâni când am văzut doar apă, soare, 
peşti şi noaptea, stele până am ajuns 
în Sri Lanka în India”, îşi aminteşte cu 
nostalgie reghineanul.  Totul a început 
în anul 2007, când reghineanul şi-a pus 
portul popular, care l-a consacrat în lu-
mina reflectoarelor în cui, şi s-a îmbar-
cat pe vasul de croazieră ,,Diamond” 
ca instalator de întreţinere. ,,Am luat 
un avion de pe aeroportul Otopeni, cu 
escală la Milano şi destinaţie la Nissa, 
după care am luat un taxi până la Mon-
te-Carlo unde mi-am făcut realmente 
botezul pe mare”, rememorează Dumi-
tru. Reghineanul a traversat toată Me-
diterana cu staţiunile ei celebre (Palma 
de Majorca, Ibiza, Corsica, Sardinia şi 
Sicilia), după care în Grecia a trecut 
prin staţiunea Lutrakis, în Turcia, prin 
Marmaris, după care au traversat în 
Cipru, prin portul Limasol. ,,În Turcia, 
mi s-a propus o nouă aventură, o croa-
zieră în Asia. Am acceptat, mai ales că 
eu aveam un contract de trei luni de 
tâmplar de întreţinere la Reghin. Am 
pierdut locul de muncă de acasă şi mi-
am prelungit contractul pe o durată de 
şase luni şi am făcut bine, pentru că 
nici dacă aş trăi 300 de ani nu puteam 

să văd ce am văzut şi am trăit”, explică 
Dumitru. În această perioadă reghinea-
nul şi-a îmbogăţit bagajul de cunoştinţe 
şi a intrat în contact cu o serie de civi-
lizaţii noi şi tipologii de cultură. Pe vas 
a muncit cot la cot, 24 din 24 de ore, 
cu cetăţeni ruşi, ucrainieni, greci, bul-
gari, indieni, indonezieni şi filipinezi. 
,,Exista un respect foarte mare pe vas, 
fără discriminări de religie, rasă uma-
nă sau studii. Am lucrat într-o armonie 
deplină”, îşi aminteşte Dumitru. Din 
Cipru, vasul a traversat canalul Suez 
şi a navigat până în Sri Lanka,  unde a 
ancorat câteva ore după care a trecut 
în Singapore şi la final în Hong-Kong, 
unde a staţionat efectiv o lună în partea 
financiară a metropolei. ,,La un mo-
ment dat, căpitanul vasului a vrut să 
ne îndreptăm spre Macao, am navigat 
o zi până în Shanhizan, unde am fost şi 
noi spectatori la olimpiada asiatică de 
yole (ambarcaţiuni mici cu pânze). Dar 
de acolo ne-am întors deoarece poliţia 
chineză ne-a întors pentru că nu aveam 
o viză specială care este obligatorie. Ne-
am întors în Hong-Kong, după care am 
ancorat în Shaigon o săptămână, cel 
mai mare oraş din Vietnam, care are o 
populaţie de aproape 7,5 milioane de 
locuitori”, explică reghineanul.  

Dumitru s-a întâlnit pe mare cu Van-
Dame şi  Regele Thailandei
Vasul dispunea de restaurant, cazino şi 
hotel. Astfel că Dumitru Gliga a avut 
ocazia să asiste din umbră şi la diverse 
petreceri, prezentări de modă sau seri 
de discotecă. Ba mai mult, a avut ocazia 
să-l întâlnească pe Regele Thailandei, 
în carne şi oase, care, la cei 90 de ani 
ai săi, a venit pe vas în cărucior cu roti-
le însoţit de doi câini şi escortă. O altă 
vizită neaşteptată a fost cea a actorului 
belgian Jean Claude Van Damme, care 
a sosit cu un Mercedes pe vas, ca invi-
tat de patronul Michel Adam. Actorul 
a apărut pe vas cu o pălărie şi o cămaşă 
neagră de macho man, stârnind senza-
ţie în jurul său. Iar în Turcia, i-a întâl-
nit, la recepţia vasului de croazieră, pe 
Monica şi Irinel Columbeanu care, spu-
ne reghineanul, au urcat din Sicilia şi 

au călătorit pe mare până în Marmaris. 
Cel mai mare regret al reghineanului 
este că nu a avut costumul popular să 
cânte pe vas. ,,Cu o săptămână înainte 
de a mă întoarce acasă ne aflam în Ban-
kok, Thailanda, când am interpretat şi 
eu două doine de jale, de la revedere 
pentru colegi, şi mulţi m-au criticat că 
nu am spus mai devreme că am şi talent 
la cântat”, mărturiseşte Dumitru Gliga. 
În urma celor 6 luni petrecute pe mări 
şi ţări, reghineanul a dobândit şi un 
certificat de securitate navală, pentru 
situaţii de urgenţă şi de pompier de vas, 
pe orice tip de vapor civil din lume, de-
oarece pe parcursul misiunii sale a fost 
testat permanent prin simulări pentru 
cele mai extreme situaţii.  

Milionarul Michel Adam i-a oferit 
bonus 400 de dolari reghineanului  
,,Am cumpărat un laptop din Singapo-
re şi, în tot acest timp ţineam legătura 
cu soţia pe internet, prin skype, pentru 
a-mi astâmpăra dorul de casă, soţie şi 
de cele patru fiice ale mele. A fost greu, 
dar am reuşit să rezist ”, explică Dumi-
tru Gliga. La final, patronul a fost atât 
încântat de personalul vasului, încât 
ne-a propus personalului românesc să  
ne continuăm croaziera,, însă dorul de 
familie a cântărit mai mult, astfel că 
decizia finală a reghineanului a fost să 
se întoarcă. ,,În momentul când mi-a 
expirat contractul de muncă, am depus 
preavizul, iar când mi-a sosit schimbul, 
un alt lăcătuş de întreţinere din Filipi-
ne,  am fost chemat la comandă sus, 
unde patronul Michel Adam mi-a mul-
ţumit pentru prestaţie şi mi-a dat 400 
de dolari bonus”, declară reghineanul. 
Michel Adam este preşedintele postului 
de televiziune FashionTV”, care promo-
vează moda internaţională şi tendinţele 
stilurilor de viaţă din show-business.  
(FashionTV este un canal de televiziu-
ne, înfiinţat în Franţa, în 1997, şi care 
a devenit unul dintre canalele de satelit 
cele mai populare din lume, astăzi fiind 
inclus în 2.000 de reţele de cablu din 
193 de ţări, de pe cinci continente).

Clubul Copiilor din Reghin a găzdu-
it în data de 16 mai etapa judeţeană a 
concursului de informatică. În concurs 
au fost înscrise echipaje din Sighişoara, 
Luduş şi Reghin. 
Juriul a fost format din profesorii Maria 
Şimon de la Grupul Şcolar „Petru Ma-
ior”, Lucian Silaghi de la Grupul Şco-
lar „Lucian Blaga”, Gelu Mustaţă de la 
Colegiul Naţional. „Mircea Eliade” din 
Sighişoara. 
Elevii de la Clubul Copiilor din Reghin 
s-au clasat pe următoarele locuri:
Clasa a II – a - Miclea Alexandru locul 
II şi Muzsi Cătană David locul III
Clasa a III – a – Dumbravă Delia locul 
I, Barcea Ionela locul III

Clasa a V – a – Buzilă Alexia locul III, 
Clasa a VI – a Crişan Mihai locul II , 
Pop Claudia locul III
Clasa a VII – a Oprea Florin locul I 
Clasa a VIII – a Petca Daria locul I
În urma concursului desfăşurat, echi-
pajele care vor reprezenta judeţul 
Mureş la faza naţională a concursului 
de programare de la Satu Mare va fi al-
cătuită din elevii: Paşcanu Antonia (Si-
ghişoara) clasa a V-a, Diaconu Paul (Si-
ghişoara) clasa a VI – a, Oprea Florin 
(Reghin) Clasa a VII – a, Petca Daria 
(Reghin)  clasa a VIII – a. 
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Dumitru Gliga s-a întâlnit cu Regele Thailandei şi cu Jean Claude 
Van Damme

Robert MATEI

Doi elevi din Reghin ne vor reprezenta la faza naţională a 
concursului de programare

Codruţa ROMANŢA
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Saşii din Reghin au sărbătorit a 26 - a ediţie Mai Fest

În data de 9 mai peste 500 de saşi din 
Reghin şi împrejurimi au sărbătorit 
Mai Fest-ul care marchează şi ziua ma-
mei în comunitatea germanilor. Nouta-
tea evenimentului a constat în faptul că 
parada portului popular şi programul 
artistic anul acesta nu au  mai avut loc 
la Pădurea Rotundă, ci în centrul mu-
nicipiului. Invitaţii de seamă ai saşilor 
anul acesta au fost Hans Schebesch, 
viceconsulul Germaniei la Sibiu,  Mar-
tin Bottesch, preşedintele Forumului 
German pe Transilvania Hans Bruno 
Frohlich, protopopul evanghelic de Si-
ghişoara şi curatorul Adolf Hügel, care 
au fost primiţi cu căldură şi prietenie 
de primarul Reghinului, Maria Precup 
şi preotul evanghelic local Johann Zey. 
Absenţii motivaţi de anul acesta de la 
Mai Fest au fost oficialităţile din Ger-
mania şi Austria care din cauza unor 
suprapuneri de evenimente pe data de 
9 mai nu au mai reuşit să onoreze invi-
taţia comunităţii săseşti. 
Pe scena Mai-Fest-ului au evoluat am-
samblurile de dansuri populare germa-
ne, maghiare şi româneşti cu care ne-
am obişnuit la ediţiile din ultimii ani. 

Poneii şi Fanfara Reghinului nelipsiţi 
de la Mai Fest 

Locul tradiţional al debutului sărbă-
torii de Maifest a fost curtea Bisericii 
Evanghelice din Reghin, după care cei 
prezenţi au asistat la o slujbă religioa-
să oficializată de părintele Johann Zey. 
Slujba, la care au asistat şi primarul 
municipiului Reghin, Maria Precup şi 
Martin Bottesch, preşedintele Forumu-
lui German din Transilvania şi Hans 
Bruno Frohlich protopopul evanghelic 
de Sighişoara. Hans Schebesch, vice-
consulul Germaniei la Sibiu a ajuns 
mai târziu şi a aşteptat terminarea sluj-
bei în curtea bisericii unde a schimbat 
impresii cu mai mulţi oaspeţi veniţi 
din ,,Ţinutul Reghinului” (Uila, Ideciu 
de Jos, Ideciu de Sus, Logic, Petelea şi 
Batoş). La finalul slujbei religioase pre-
otul evanghelic a oferit din partea paro-
hiei  ca simbol de ziua mamei buchete 
de flori pentru Maria Precup primarul 
municipiului, Carola Frohlich din Si-
ghişoara şi câte un buchet pentru fe-
meile de afaceri Violeta Oltean şi Bucin 
Lucia. 
Parada spre locaţia programului artis-
tic al MaiFest-ului i-a avut şi de această 
dată în frunte pe Kotzer şi Casandra, 
poneii omului de afaceri Kroner Zoltan 

nelipsiţi de la fiecare paradă de MaiFest 
secondaţi de Fanfara Municipiului Re-
ghin condusă de Papoy Alexandru care 
a intonat imnurile României, al Saşilor 
al Germaniei şi chiar o polkă. ,,E un 
eveniment care de la an la an primeşte 
tot mai multă importanţă şi mă bucur 
că toţi cetăţenii municipiului chiar dacă 
nu sunt parte componentă a etniei să-
seşti, participă la acest eveniment. Este 
şi normal pentru că trecutul Reghinu-
lui este foarte legat de saşi care au fost 
predominanţi aici. Arhitectura de care 
ne bucurăm astăzi din centrul istoric 
al municipiului este specific săsească şi 
noi avem datoria de a proteja patrimo-
niul cultural pe care l-am moştenit şi cu 
care ne mândrim” a precizat primarul 
Maria Precup.   

Robert Zajzon a fost premiat cu o me-
dalie de merit 

Moderatorul evenimentului a fost Ro-
bert Zajzon, preşedintele Forumului 
German din Reghin, care a recunoscut 
că ideea de a reorganiza Mai Fest-ul 
aici a pornit de la Bachman Ernest care, 
acum 25 de ani, imediat după înfiinţa-
rea Forumului German din Reghin a 
avut această iniţiativă care coincide cu 
ziua de naştere a Forumului German 
din municipiu. ,,Astăzi Reghinul este 
centrul unei zone care ţine de la Sibiu 
până la Bistriţa. Este o zi deosebită nu 
numai pentru noi, comunitatea germa-
nă, ci pentru tot municipiul Reghin. 
Din partea Forumului German pot să 
vă spun că ne bucurăm foarte mult că 
există asemenea serbări, noi credem că 
pe lângă limba română, limba maghia-
ră şi limba germană are încă un loc în 
România şi în special în Transilvania. 
Ne dorim ca această limbă să se păs-
treze şi să fie vorbită în continuare, de 
aceea susţinem învăţământul în limba 
germană şi manifestările culturale cu 
iz german. Totodată dorim ca patrimo-
niul naţional săsesc să fie pus în valoare 
şi cunoscut de cât mai multă lume” a 
subliniat Martin Bottesch, preşedinte-
le Forumului German pe Transilvania. 
După discursurile oficialităţilor Mar-
tin Bottesch, preşedintele Forumu-
lui German pe Transilvania a oferit o 
medalie preşedintelui Robert Zajzon 
pentru merite deosebite în activitatea 
desfăşurată în cadrul Forumului Ger-
man. ,,Această medalie vreau să o arăt 
tuturor reghinenilor prezenţi, vă mul-
ţumesc pentru aprecieri şi vă promit că 
această medalie va sta la loc de cinste 
la sediul forumului nostru” a declarat 

emoţionat premiantul. Ultimul oficial 
care a luat cuvântul a fost protopopul 
evanghelic Hans Bruno Frohlich, din 
Sighişoara pe care evenimentul l-a in-
spirat la un discurs poetic din opera lui 
George Coşbuc „Când Dumnezeu te 
are drag, Şi te ia-n paza milei sfinte, Ca 
arme de-a lupta ‚nainte, Nu-ţi dă nici 
pietre, nici ciomag, Când Dumnezeu 
te are drag, Îţi dă pricepere şi minte!”. 
Vreau să vă felicit pentru ceea ce fa-
ceţi aici în Reghin, în primul rând pe 
doamna primar, pe reprezentanţii Fo-
rumului German, pe cei de la Biserica 
Evanghelică şi pe cadrele didactice care 
promovează învăţământul în limba ger-
mană. Dumnezeu să vă ajute!”. Progra-
mul artistic a fost prezentat anul acesta 
de educatoarea Anabella Holircă şi ele-
vul Paul Lung elev în clasa a VIII-a la 
secţia germană. Spectacolul a cuprins 
dansuri populare şi poezii care au pus 
în valoare patrimoniul săsesc, organi-

zatorii declarând că prin aceste mani-
festări vorbitorii de limbă germană din 
Reghin sunt o punte de legătură între 
România şi Germania. ,,Am sărbătorit 
azi cea de-a 26 a sărbătoare a Mai Fest-
ului pentru prima dată în centrul mu-
nicipiului şi nu a fost o idee rea pentru 
că aşa am fost mai aproape de pulsul 
străzii şi au putut urmări reghinenii de 
orice etnie cum sărbătorim ziua Mai 
Fest” a declarat Johann Zey preotul 
evanghelic din Reghin.

Robert MATEI
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În numărul viitor din ,,Glasul Văilor”, 
cititorii ziarului nostru vor putea afla  
în exclusivitate ,,Povestea Balenei Goli-
at” care a poposit şi la Reghin trei zile 
în urmă cu 51 de ani la începutul lunii 
iunie. Mulţi au văzut-o şi chiar au pipă-
it-o însă nimeni din cei care astăzi mai 
trăiesc nu ştiu să spună povestea bale-
nei. Robert Matei a început o muncă 
de documentare, cercetare şi traducere 
de texte din mai multe limbi din pre-
sa naţională şi internaţională, a studiat 
documente strict-secrete şi după mai 
bine de patru luni a scris primul articol 
în presa românească despre cea mai cu-
noscută balenă de pe planetă după mai 
bine de 50 de ani de la sosirea monstru-
lui marin în România.

,,Balena Goliat” rebotezată mai târziu 
“Goliat” fără voia sa a fost protago-
nista unei duble istorii. Balena adevă-

rată a fost prezentată opiniei publice 
de Giussepe Erba şi cea falsă a fost a 
lui Gustavo Cotino. Curios este faptul 

că cei mai mulţi au preferat falsul fără 
să realizeze că au fost păcăliţi însă in-
geniozitatea unora nu are limite când 
poţi să te îmbogăţeşti peste noapte. Se 
numea Golia, cântărea 68 de tone şi pe 
6 iunie a fost ucisă în golful din Tron-
dheim, pe coastele Norvegiei. După ce 
a fost îmbălsămat, mamiferul acvatic a 
pornit într-un turneu pe roţi în cel mai 
mare trailer din lume sub cupola unui 
teatru educativ în toată Europa ajun-
gând până chiar şi în Orientul Mijlociu. 
Cetaceul care cântărea cât o turmă de 
elefanţi la un loc a şocat lumea  reuşind 
să realizeze în peste 20 de ani de expo-
ziţii încasări de bani imposibil de esti-
mat. Adevărata poveste a balenei care a 
fascinat copilăria multora din părinţii şi 
bunicii noştri o veţi putea citi în numă-
rul viitor.   
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Cum a ajuns Balena Goliat la Reghin?             
Redacţia

S-a înfiinţat Liga Scriitorilor la Tîrgu-Mureş  

În 8 mai, un grup de scriitori, poeţi şi 
gazetari entuziaşti din judeţul Mureş au 
luat iniţiativa înfiinţării, la nivel local, 
a Ligii Scriitorilor Români. Şedinţa de 
constituire a Ligii Scriitorilor Români-
Filiala Mureş  avut loc la Centrul de 
Dezbateri Socio-Politice şi Culturale „ 
Aurel Emil Dandea” din Tîrgu-Mureş, 
eveniment la care au participat şi Lazăr 
Lădariu, redactorul şef al cotidianului 
,,,Cuvântul Liber”, prof. Dimitrie Po-
ptămaş şi scriitoarea Mariana Cristes-
cu, care au ţinut să dea câteva sfaturi 
preţioase şi utile legate de coeziunea, 
prietenia şi buna înţelegere între scrii-
torii mureşeni. Mircea Dorin Istrate a 
fost ales preşedinte al Filialei Mureş, în 
unanimitate de către cei 15 membri ai 
Ligii Scriitorilor în urma unui vot des-
chis, iar pe funcţia de vicepreşedinte 
au fost validaţi publicistul şi scriitorul 
Ilie Frandăş din Reghin şi poeta Vio-

rica Feierdan de la Târnăveni. Printre 
membrii Ligii Scriitorilor Români din 
Mureş care au răspuns prezent la con-
stituire s-au numărat Raşcu Mihaela, 
Baciu Ioan, Torpan Ioan, Dumitru Si-
litră, Bândilă Ioan, Mihaela Cernea, 
Nanu Marius şi Petru Lechinţan. 

Mircea Dorin Istrate este preşedintele 
Filialei Mureş a Ligii Scriitorilor 
Mircea Dorin Istrate denumit de critici 
,,Voievodul poeziei Ardeleneşti” s-a 
născut în 17 aprilie 1945 în Adămuş 
judeţul Mureş. A absolvit Facultatea de 
Istorie-Geografie din Oradea promo-
ţia 1973. A lucrat mai întâi ca profesor 
apoi ca director la Şcoala Generală din 
comuna Băgaciu, a fost apoi de-a lun-
gul anilor director la Muzeul Orăşenesc 
Târnăveni, restaurator în cadrul Muze-
ului Judeţean Mureş şi ofiţer superior în 
Serviciul Român de Informaţii, dome-
niu din care s-a pensionat în anul 2000. 
În ciuda faptului că  a debutat la  63 de 
ani, Mircea Dorin Istrate a dat dovadă 

de o bună educaţie filosofică transpusă 
sub semnul cuvântului în spirit civic 
care i-au adus aprecieri încă de la în-
ceput din 2006 când şi-a publicat pri-
mele versuri în paginile cotidianului 
”Cuvântul liber,,. Astăzi poetul are 10 
cărţi scrise şi 30 de premii naţionale şi 
internaţionale în palmares printre care 
se numără şi Premiul Bibliotecii Muni-
cipale „Petru Maior,,,Reghin obţinut la 
Concursul Naţional de Creaţie Litera-
ră „Prima iubire”, ediţia a II-a în anul 
2009.  „În cumpăna vremurilor. Paste-
luri şi alte poezii” şi „Picuri de lacrimă”, 
sunt cele mai recente volume lansate de 
autor în luna aprilie şi poetul Mircea 
Dorin Istrate nu se opreşte aici. A de-
clarat pentru ,,Glasul Văilor” că a mai 
finalizat trei cărţi gata de tipar ’’Icoa-
nele Neamului Românesc’’ ,’’Lăcrimaţii 
mei părinţi” şi ’’Modele de urmat’’, pe 
care speră să le publice în cursul acestui 
an. 
Apel la iubitorii de condei! 
Filiala Mureş face apel la toţi creatorii 

de poezie şi proză din judeţ, care nu au 
putut fi contactaţi până la constituirea 
filialei şi vor să fie părtaşi la reunirea 
iubitorilor de condei sub egida unei 
asociaţii de creaţie. Scopul filialei este 
promovarea creaţiei literare a membri-
lor săi prin editarea unei reviste pro-
prii, înfiinţarea unui cenaclu literar şi 
desfăşurarea a cât mai multor activităţi 
în teritoriu, pentru a trezi gustul şi do-
rinţa oamenilor de a citi cât mai multă 
proză şi poezie. ,,Pe lângă aceste dezi-
derate dorim  descoperirea, educarea, 
promovarea şi atragerea unor tinere 
talente care să înlocuiascăS în timp, ge-
neraţia noastră atât de dezorientată şi 
aflată mereu sub vremi. Asta întrucât, 
în acest timp neprietenos, habotnic, să-
răcit de tot şi toate, fără ideal şi orizont, 
dacă pierdem şi cultura am pierdut tot 
ce ne-a mai rămas pentru a fi umani şi 
a mai putea supravieţui.” a concluzionat  
preşedintele Uniunii Scriitorilor Filiala 
Mureş, Mircea Dorin Istrate. 

Robert MATEI

Firma Treforex SRL a fost constituită în 
anul 2004. Scopul constituirii firmei a 
fost valorificarea oportunităţilor oferite 
de deschiderea în România a unei noi 
pieţe, aceea a valorificării deşeurilor din 
lemn (rumeguş, deşeuri din prelucrarea 
primară), care la vremea respectivă în-
cepeau să fie achiziţionate de o mare so-
cietate producătoare de plăci aglomera-
te. În anii care au urmat, portofoliul de 
clienţi s-a diversificat, apărând pe piaţă 
alte societăţi care utilizează deşeurile 
din lemn ca materie primă.
Profitând de oportunitatea oferită de 
programul INNOVATION NORWAY - 
GREEN INDUSTRY INNOVATION , 
Societatea Treforex SRL a achiziţionat 
echipamente noi, contribuind la o mai 
bună capacitate de prelucrare.
Pentru a afla mai multe detalii despre 
acest proiect, l-am contactat pe domnul 
Dobrean Cristian, managerul societăţii.
Rep: Societatea a investit în mod 
continuu în achiziţionarea a noi 
mijloace de transport şi încărcare, 
maximizând arealul din care se face 
colectarea deşeurilor de la furnizori,  
în prezent la cca 120 km în raza mu-
nicipiului Topliţa. Vorbiţi-ne despre 
proiectul „Creşterea eficienței prin 
servicii verzi îmbunătățite”!

Cristian Dobrean: Societatea  Treforex 
SRL, a derulat începând cu data de 7 iu-
lie 2014, proiectul „Creşterea eficienței 
prin servicii verzi îmbunătățite”, 
cofinanțat din fonduri acordate de că-
tre Guvernul Norvegiei prin Mecanis-
mul Financiar Norvegian 2009-2014 în 
cadrul domeniului de finanţare Inovare 
Verde în Industria din România.
Valoarea totală a proiectului este de 
366.331 euro, din care asistența finan-
ciară nerambursabilă este de 140.000 
euro. Proiectul s-a implementat în 
localitatea Topliţa, având ca obiectiv 
creşterea eficienței firmei în activitatea 
desfăşurată precum şi îmbunătățirea 
procesului de management al 
deşeurilor lemnoase. Investiţia care a 
făcut obiectul finanţării în acest proiect 
este un procesor mobil pentru biomasă.
Rep:  În ce măsură contribuie proce-
sorul mobil de biomasă achiziţionat 
prin proiect la creşterea semnificativă 
a eficienţei activităţii de prelucrarea a 
biomasei?
C.D: Firma noastră colectează în prin-
cipal deşeuri de lemn de la furnizorii 
săi care activează în domeniul prelucră-
rii primare a lemnului precum şi de pe 
păşunile montane din zonă sau gospo-
dării individuale. Implementarea pro-
iectului permite gestionarea mai bună 
a deşeurilor ca urmare a investiţiei în 
tocătorul mobil de biomasă care per-

mite procesarea deşeurilor din lemn la 
faţa locului. Acest lucru nu a fost până 
acum posibil. Cu ajutorul tocătoru-
lui mobil de biomasă numărul de paşi 
pentru prelucrarea resturilor de lemn 
s-a redus la jumătate. Mai mult decât 
atât, tocătorul procesează aproximativ 
15000 de tone / an şi are capabilitatea 
de a procesa şi tipuri de deşeuri de 
lemn, care nu puteau fi prelucrate până 
acum cu echipamentele disponibile. De 
asemenea, suntem în măsură să colec-
tăm deşeuri din lemn de pe suprafațe 
mult mai mari decât până acum, con-
tribuind astfel la o mai bună gestionare 
a deşeurilor.
Rep: Ştiu că în luna aprilie a acestui 
an aţi organizat activităţi destinate 
elevilor, cu scopul de a-i familiari-
za cu impactul acţiunilor lor asupra 

mediului, precum şi de a le prezenta 
soluții uşor de aplicat pentru gestio-
narea deşeurilor.
C.D: Aşa este! Primul eveniment l-am 
organizat la Şcoala Gimnazială „An-
drei Şaguna” din municipiul Topliţa – 
Informare şi conştientizare cu privire la 
importanța şi gestionarea deşeurilor de 
lemn. Apoi, cu ocazia Treforex Open 
Days - copiii au fost invitați să viziteze 
firma, descoperind în acelaşi timp im-
pactul deşeurilor de lemn asupra me-
diului, precum şi alternativele pentru 
transformarea deşeurilor într-o sursă 
ieftină de energie regenerabilă.
Rep: Vă mulţumesc pentru interviul 
acordat! Vă felicit pentru modul în care 
manageriaţi societatea, dar şi pentru 
ideile, iniţiativele şi spiritul antrepre-
norial de care nu duceţi deloc lipsă!

Procesorul mobil pentru biomasă

Creşterea eficienței prin servicii verzi îmbunătățite la Topliţa
Andra PUI
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Salariaţii  Serviciului Asistenţă Socială  sprijină persoanele cu dizabi-
lităţi

La Biblioteca Municipală ,,Petru Ma-
ior”, vineri 22 mai va avea loc lansarea 
cărţii ,,Din produsele nelemnoase ale 
pădurii – partea I Vânatul României”, 
semnată de profesorul inginer Mihai 
Gherghel, fost director al Colegiului 
Silvic din Gurghiu. Lansarea va începe 
la ora 18.00, iar în cadrul evenimentu-
lui editorial vor lua cuvântul dr. Ing. Ni-
colae Şelaru director general A.G.V.P.S 
România, scriitorul şi publicistul Mir-
cea Art Mihail din Tîrgu-Mureş, aca-
demicianul prof. univ. dr. Ovidiu Bojor. 
Marele absent al lansării de carte este 
Prinţul Dimitrie Sturdza un pasionat 
de vânătoare care a vânat în toată lu-
mea. Alteţa Regală care deţine o cabană 
de vânătoare pe Valea Gurghiului şi-a 

motivat absenţa de la eveniment fiind 
plecat la o partidă de vânătoare în Afri-
ca Centrală. Printre invitaţii autorului 
care vor mai lua cuvântul se vor numă-
ra şi prof. dr. Ing. Covrig Ilie, directo-
rul Direcţiei Silvice Mureş, ing. Doga-
ru Ioan Anton, scriitorul şi publicistul 
Ilie Frandăş şi editorul cărţii omul de 
afaceri Mircea Nădăşan. Moderato-
rul evenimentului va fi Sorina Bloj di-
rectorul Bibliotecii ,,Petru Maior” iar 
printre invitaţii de onoare ai autorului 
şi ai Editurii ,,Petru Maior” se  număra: 
Mircea Duşa ministrul Apărării Naţio-
nale, Ciprian Dobre, preşedintele Con-
siliului Judeţean Mureş, deputaţii Gliga 
Vasile Ghiorghe şi Cristian Chirteş şi 
dr. Atilla Kelemen, deputat şi vicepreşe-
dinte al A.G.V.P.S România şi dr. Vasile 
Liviu Oprea director în cadrul DSVSA 
Mureş.,

Inginer Mihai Gherghel, fost director al Colegiului Silvic din Gurghiu

Vânatul României cea mai nouă carte semnată de Mihai Gherghel 
Robert MATEI

De la începutul anului 2015 şi până la 
sfârşitul lunii aprilie, salariaţii Servi-
ciului Asistenţă Socială  din cadrul Pri-
măriei Reghin,  au întocmit un număr 
de  208 anchete sociale,  în vederea în-
cadrării în grad de handicap a persoa-
nelor adulte şi a copiilor cu dizabilităţi, 
precum şi un număr de 175 anchete so-
ciale în vederea acordării de  indemni-
zaţii şi încadrare ca asistenţi personali 
a persoanelor cu dizabilităţi cu defici-
enţă funcţională gravă cu asistent per-
sonal. Au fost întocmite un număr de  
8 anchete sociale în vederea  internării 
persoanelor  în centre medico-sociale, 
centre de îngrijire şi asistenţă. La ce-
rerea persoanelor încadrate în grad de 
dizabilitate s-au eliberat un număr de  
8 legitimaţii card pentru  posesoarii de 

autoturisme. Primăria Reghin şi Consi-
liul Local a avut în primele patru luni 
a acestui an o activitate bogată în ceea 
ce priveşte nevoile şi serviciile sociale 
ale romilor reuşind să constituie la ni-
velul municipiului Grupul de iniţiative 
locale, Grupul de lucru local, aprobarea 
planului local de acţiune privind inclu-
ziunea minorităţii rome din municipiu, 
comunitate etnică,  care numără 2600 
de suflete declarate la  recensământul 
din 2011. Primăria Reghin a aprobat 
prin Consiliul Local prelungirea pro-
gramului „Şcoală după Şcoală” în cola-
borare cu Fundaţia FAER şi cu Şcoala 
Gimnazială ,,,Alexandru Ceuşianu” şi 
,,Augustin Maior”, pentru anul şcolar 
2014-2015. La nivelul Municipiului Re-
ghin, există un expert pentru romi din 
anul 2007 şi un mediator sanitar din 
anul 2009. 

Ce rol are expertul local? 
Expertul local pentru romi se ocupă 
cu medierea, consilierea, îndruma-
rea membrilor comunitaţii de romi şi 
pentru aceasta colaborează cu diverse 
instituţii, planifică activităţi legate de 
comunitate. Monitorizează intervenţi-
ile făcute în comunitate, în cadrul unei 
echipe disciplinare, pluridisciplinare 
sau interdisciplinare, care deserveşte 
funcţionarea autorităţilor publice lo-
cale şi a comunităţii de romi. De aceea, 
expertul local pentru romi intervine 
atât în cadrul instituţional, cât şi în co-
munitate, la nivelul asigurării relaţiei cu 
diverse servicii specializate: de asisten-
ţă socială, educative, locativă, sănătate, 
igienă, medicale etc.

Ce rol are mediatorul sanitar ?
Mediatorul sanitar oferă sprijin în pu-
nerea în legalitate a actelor de identitate 

şi ajută în accesarea serviiciilor medi-
cale. Realizează medierea relaţiei dintre 
beneficiarii de etnie romă şi medicii 
de familie, informare asupra necesită-
ţii vaccinărilor, utilizării tratamentului 
medicamentuos şi a posibilelor reac-
ţii adverse, precum şi asupra igienei 
personale, educarea mamelor pentru 
măsurarea temperaturii intrarectale 
la sugari, informare asupra bolilor cu 
transmitere sexuală şi de orientare spre 
cabinetul de planning familial. În atri-
buţiile mediatorului mai intră şi infor-
marea romilor asupra igienei locuinţei 
şi evitarea expunerii la temperaturi 
scăzute, informarea cu privire la pre-
venirea contactării virusurilor gripale, 
hepatice, izolarea persoanelor care su-
feră de boli contagioase şi nu în ultimul 
rând informarea cu privire la prezenta-
rea la medic în cel mai scurt timp după 
primele simptome ale bolii.  

Robert MATEI

Social-democraţii din Reghin au văruit copacii
Partidul Social Democrat, organizaţia 
Reghin a demarat marţi, 19 mai, o nouă 
acţiune de implicare în viaţa comunită-
ţii locale. „Organizaţia PSD Reghin în-
cearcă din nou să dea o mână de ajutor 
administraţiei locale. Continuăm acţiu-
nea de acum două săptămâni prin care 
am început să vopsim pomii şi gardul 
de la stadionul Avântul. Acum conti-
nuăm cu pomii care au mai rămas de 
vopsit în Parcul Tineretului. Organiza-
ţia noastră o să demareze din două în 

două săptămâni o acţiune de acest fel. 
În loc să avem şedinţe în care să dis-
cutăm politică, am preferat să facem o 
astfel de acţiune pentru a înfrumuseţa 
câte o zonă” a declarat Ovidiu Marian, 
prim-vicepreşedinte PSD Reghin. 
Au participat la acţiune aproximativ 60 
de persoane care au ţinut să se impli-
ce în această activitate, aducând cu ei 
şi  unelte necesare. Alte produse au fost 
puse la dispoziţie de partid. 



NR 84 GLASUL  VĂILOR

Red Dragon Fight Club Reghin a fost 
înfiinţat în anul 2006, dar a devenit ac-
tiv după doi ani, mai precis în anul 2008 
pentru că nu au avut până atunci baza 
materială pentru a activa nici pe plan 
local şi nici naţional. Au început cu opt 
copii din care majoritatea erau fete. 
Pas cu pas, după multă muncă depusă 
de sportivi, rezultatele au început să 
apară. 
În perioada 9 - 10 mai s-a desfăşurat la 
Sf. Gheorghe Campionatul Naţional de 
Ju-Jitsu. Clubul Red Dragon din Reghin 
a aliniat la start 3 sportivi, la delegaţia 
din municipiul nostru adăugându-se 
un instructor şi un medic. Doi dintre 
cei trei sportivi reghineni au reuşit să 

urce pe podium, obţinând medalii ce 
i-a trimis direct la Campionatele Balca-
nice. Mai precis un loc II şi III câştigat 
de Szabo Alexandru care s-a calificat 
la Balcanice, locul III şi IV obţinut de 
sportivul Barta Daniel, iar Halaţiu Nar-
cis două locuri IV. 
„A fost o competiţie strânsă şi foar-
te puternică unde au participat în jur 
de 250 de sportivi de la 19 cluburi din 
ţară. În concurs au fost trei discipline: 
semicontact, demonstrativ şi Newaza 
adică luptă la sol. Având în vedere că 
a fost o competiţie la nivel naţional 
au participat cei mai buni sportivi din 
România, astfel că locurile I şi II sunt 
calificaţi pentru Campionatele Balcani-
ce respectiv Cupa Europei ce vor avea 
loc în septembrie. Locurile obţinute de 
sportivii mei sunt meritorii” a declarat 

Gyori Tiberiu, antrenor.
Momentan la Clubul Red Dragon sunt 
legitimaţi 32 de copii la care se adaugă 

alţi sportivi care încă nu sunt înscrişi la 
Federaţia Română de Arte Marţiale.

Municipiul Reghin a fost sfârşitul tre-
cut de săptămână, în perioada 16 – 17 
mai, gazda Campionatului Naţional de 
Karate Shotokan Esku pentru copii I, 
copii II, copii III, minicadeţi, cadeţi, ju-
niori, U21 şi seniori.
Peste 300 de sportivi de la 23 de cluburi 
din ţară şi-au dat întâlnire la această 
competiţie de amploare, fiind cel mai 
mare Campionat Naţional de stil ca nu-

măr de participanţi. 
Cu această ocazie au fost oferite diplo-
me de grad antrenorilor, dar şi diplome 
de excelenţă celor prezenţi pentru im-
plicare şi devotament.
Din partea administraţiei locale, au 
fost prezenţi la eveniment consilierii 
locali Ovidiu Marian şi Viorel Ţongea 
membri în comisia de sport în frunte 
cu viceprimarul municipiului Reghin, 
Daniel Gliga, care a declarat faptul că  
„Este o bucurie pentru mine faptul că 
pot lua parte la acest eveniment care se 

dovedeşte a fi o reuşită. Primăria muni-
cipiului Reghin şi Consiliul Local ajută 
la organizarea multor activităţi sporti-
ve. Vreau să-l felicit pe Ioan Boga pen-
tru ceea ce face şi pentru faptul că men-
ţine aprinsă flacăra acestui sport. Vom 
susţine întotdeauna sportul indiferent 
de ramura sportivă”. „Este o competiţie 
de amploare şi mai mult este îmbucură-
tor faptul că un Campionat Naţional se 
desfăşoară la Reghin” a declarat consi-
lierul local Viorel Ţongea. 
În acelaşi loc, imediat după deschide-

rea oficială s-a desfăşurat Campionatul 
Naţional al persoanelor cu dezabilităţi 
aflat la prima ediţie. În deschiderea 
acestui Campionat, Clubul Sport Saku-
ra din Tîrgu-Mureş, a prezentat în faţa 
publicului prezent o impresionantă de-
monstraţie de autoapărare a persoane-
lor cu deficienţă de vedere. 
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Szabo Alexandru de la Red Dragon s-a calificat la Campionatele 
Balcanice

Codruţa ROMANŢA

Antrenorul Gyori Tiberiu alături de cei trei participanţi la Naţionale

Peste 300 de sportivi prezenţi la Campionatul Naţional de Karate 
ESKU de la Reghin

Codruţa ROMANŢA

Premierea câştigătorilor

Ioan Boga alături de viceprimarul municipiului Reghin, Daniel Gliga

O victorie şi o înfrângere pentru fetele lui Costan în play-off

În cea de-a doua etapa a play-off-ului 
Ligii de fotbal feminin, echipa ACS Vi-
itorul Reghin a primit vizita celor de la 
Olimpia 2 Cluj Napoca, duminică 10 

mai 2015. Lotul echipei ACS Viitorul 
Reghin pentru acest meci a fost format 
din: Korpos , Marcea –Lupei, Matei, 
Nistor, Farcas, Luca – , Butiurcă, Vanu, 
Chiş. – Casoni (C).Fetele lui Costan au 
câştigat acest meci, unul greu, rezul-
tat la care nu se aşteptau în condiţiile 

în care Olimpia 2 Cluj Napoca este o 
echipă puternică. Golurile victoriei au 
fost înscrise de Casoni (22’), Chiş (39’, 
88’), partida terminându-se cu scorul 
de 3 – 2. ,,De la început am luat meciul 
ca fiind unul extrem de greu având în 
vedere că echipa adversă se afla pe pri-
mul loc. Am jucat mai ordonat faţă de 
alte meciuri şi am reuşit să colaborăm 
mai mult pe terenul de joc. A fost un 
meci frumos şi alături de colegele mele 
am dedicat aceasta victorie antrenoru-
lui Vasile Costan deoarece, sâmbătă 9 
mai, a fost ziua de naştere a dânsului” 
a declarat mijlocaşul stânga, Andrada 
Vanu.
ACS Viitorul Reghin a disputat urmă-
torul meci din play-off, în deplasare la 
Baia Mare, duminica 17 mai. De data 
aceasta fetele lui Vasile Costan s-au în-
tors acasă cu o înfrângere, pierzând în 
faţa băimărencelor cu scorul de 4 – 2. 
Pentru Reghin au marcat Chiş (25’) şi 
Casoni (60’). ,,A fost un meci în care 
am jucat foarte dezordonat. Ne-am bă-

tut singure. Am luat goluri din acţiuni 
ale adversarelor, la care noi nu am fost 
concentrate în totalitate. Prin urma-
re au fost goluri de curtea şcolii. Sunt 
dezamăgită de jocul pe cale l-am făcut, 
dar asta este fotbalul, cu bune şi cu rele” 
a declarat capitanul echipei, Alina Ca-
soni.

Codruţa ROMANŢA

Echipa de fotbal feminin Viitorul Reghin Alina Casoni, căpitanul echipei 
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Conform ultimelor date statistice pe 
care Biblioteca municipală „Petru Ma-
ior” din Reghin le realizează în fiecare 
an, în bibliotecă, per total cu filiale şi 
secţii, există 124. 700 de cărţi, popo-
sind la rafturi 3800 de cititori de toate 
vârstele ceea ce se arată a fi peste media 
pe ţară.
„Bineînţeles că sunt perioade în an 
când fluxul cititorilor creşte. Ne-a fost 
de mare ajutor biblionet-ul pentru că 
este o secţie foarte căutată. Cei care 
frecventează biblionet-ul nu au doar 
acces liber la internet, ci au şi un con-
tact direct cu cartea. Sunt utilizatori 
care de multe ori, atunci când nu au loc 
la calculator, vin la sala de lectură unde 
li se prezintă ultimele cărţi achiziţiona-
te de bibliotecă. Uneori îşi fac chiar şi 
temele aici, aşteptând să le vină rândul 
la calculator” a declarat Sorina Bloj, di-
rectorul Bibliotecii Municipale „Petru 
Maior” din Reghin.
La biblioteca din Reghin există o frec-
venţă constantă a cititorilor, iar sala de 
lectură devine mai mereu neîncăpă-
toare. Nici măcar modernismul prin 
apariţia eBook Reader-elor nu afectea-
ză foarte mult viaţa cărţilor adevărate 
„Cine iubeşte cartea, o iubeşte aşa cum 

este ea” spune Sorina Bloj. 
La secţia pentru copii sunt 1162 de ci-
titori înscrişi, iar la secţia pentru adulţi 
2400 cititori. Însă, utilizatorii de la sec-

ţia pentru copii sunt înscrişi la două 
biblioteci, la cea municipală şi la bibli-
oteca şcolară. 
Elevii şi studenţii care trec pragul sălii 
de lectură sunt interesaţi în general de 
materiale de specialitate, utile pentru 
şcoală. Pe primul loc în preferinţele 
citititorilor sunt romanele de dragos-
te, urmate de cele de aventură şi chiar 
poezie.

De 55 de ani prietenul bibliote-
cii
„În 23 aprilie a fost Ziua Bibliotecaru-
lui, Ziua dreptului de autor unde noi 
am premiat aproximativ 40 dintre cei 
mai fideli cititori. Avem cititor care de 
peste 55 de ani frecventează biblioteca. 
Chiar ne-a spus că <<de la vârsta de 5 
ani veneam cu mama la bibliotecă şi de 
55 de ani sunt prietenul bibliotecii>>. 
Asta dovedeşte că avem prieteni de lun-
gă durată, oameni care vin cu propu-
neri, iar noi încercăm să luăm legătura 
cu editurile pentru a aduce cărţi la ce-
rere. Avem deasemenea abonamente la 
presa scrisă pentru că avem câţiva utili-
zatori care vin zilnic să citească presa” a 
adăugat Sorina Bloj. 

Mutilarea şi nerestituirea căr-
ţilor
Se menţine constant un dialog cu citito-

rii, iar în momentul în care aceştia îm-
prumută o carte şi nu o mai returnează 
le sunt trimise somaţii pe un ton priete-
nos. Termenul de împrumut al cărţilor 

de la Bibliotecă este de 14 zile. În mod 
normal, se percepe amendă pentru cei 
care nu mai returnează cărţile. Pe de 
altă parte există şi cititori care cu voie 
ori fără voie mutilează cărţile. Pentru 
acele cărţi care sunt distruse, urâţite de 
cititori, există secţia de legătorie unde 
cărţile sunt reparate. „Sute de oameni 
pun mâna pe cărţi şi le îmbolnăvesc 
şi-atunci le ducem la secţia de legăto-
rie unde cei de acolo se ocupă de acest 
aspect. Ne-am obişnuit să înnoim co-
lecţia de cărţi pentru că atunci când o 
carte este uzată, o scoatem din circuit 
şi o înlocuim cu alta nouă” a adăugat 
directorul bibliotecii „Petru Maior”. 
Există şi acei cititori care au făcut o pa-
siune pentru subliniatul cu pix în pagi-
nile cărţilor împrumutate de la biblio-
tecă. Deşi este un gest care nu-i tocmai 
ordodox, bibliotecarii nu-i pot verifica 
pe toţi cei care apelează la aceste ges-
turi. „Mai sunt şi cei care îşi pun semn 
îndoind pagina. Am mai făcut campa-
nii prin care le ofeream gratuit semne 
de carte. În ultimii ani am reparat toa-
te depozitele de carte, iar acum cărţile 
sunt păstrate în condiţii optime şi am 
făcut deratizări” a mai spus Sorina Bloj, 
directorul Bibliotecii „Petru Maior”.
 
Ia o carte, dă o carte!
Un proiect implementat de Biblioteca 
Municipală este cel intitulat „Ia o carte, 
dă o carte” prin care la diferite eveni-

mente precum Festivalul Văii Mureşu-
lui şi Valea Gurghiului ori chiar Ziele 
Reghinene, cetăţenilor interesaţi le-au 
fost oferite cărţi chiar din donaţiile pri-
mite de la prietenii bibliotecii, gest ce 
a adus laude bibliotecii pentru această 
iniţiativă. Imola Grama-Vajda, bibli-
otecar lucrează de 20 de ani în lumea 
cărţilor. Acomodarea nu a fost deloc di-
ficilă având în vedere faptul că această 
pasiune o avea din copilărie „Tatăl meu 
era un iubitor al cărţilor şi pot să spun 
că e oarecum o pasiune moştenită de la 
el. Pe vremea aia, la fiecare salariu tata 
cumpăra cărţi întorcându-se acasă cu 
o plasă plină. Citesc foarte mult şi nu 
îmi este deloc la îndemână să citesc o 
carte de pe calculator sau de pe ebook. 
Nu este aceaşi senzaţie, să simţi mirosul 
de hârtie, mirosul cărţii care este incon-
fundabil” a declarat aceasta.

Cărţi valoroase pe rafturile bi-
bliotecii
La secţia documentar există cărţi de-
osebite, însă acestea pot fi consultate 
doar la cerere în sala de lectură pentru 
că nu se împrumută. Ne referim aici la 
cărţi precum Codul de Legi a lui Iusti-
nian din anul 1551, Istoria pentru în-
ceputurile României Petru Maior din 
anul 1812. La capitolul periodice intră 
Foaia Asociaţiunii Transilvania din 
anul 1871. 
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În lumea cărţilor la Biblioteca „Petru Maior” din Reghin
Cartea este pentru acei ce citesc o evadare din cotidian, din viaţa reală, oferindu-ţi ocazia să poţi visa cu ochii deschişi. Cartea, cu frumu-

seţea ei aparte ne poartă în cele mai necunoscute lumi, ne pune deseori imaginaţia la treabă. 

Echilibrul social TABLETĂ
Ilie FRANDĂŞ

Trăim un timp în care lumea a fost 
cuprinsă de vâltoarea ce o separă şi o 
dezbină prin tot felul de politici de rup-
tură în care ”necuratul” se dovedeşte 
a fi atotputernic. În susținerea acestei 
puteri sunt promovate, la toate nivelu-

rile, mediocritatea, corupția, ura, pâra, 
trufia şi perfidia,- iar consecința se vede 
clar în răsturnarea scării valorilor. Ori-
ce încercare de promovare sau afirmare 
a valorii, este sancționată imediat de 
apostolii diavolului ce apără şi mențin 
acest sistem din care îşi alimentează şi 
ființează perfidele acțiuni şi proceduri. 
Din această prăpastie nu ne mai poate 

scoate decât întoarcerea spre sfințenia 
emanată de dragoste şi de adevăr. ”Veți 
cunoaşte adevărul şi adevărul vă va eli-
bera”, spunea evanghelistul Ioan.
Chiar dacă s-a încercat, echilibrul soci-
al nu a putut fi stabilizat nici prin lege, 
nici prin rigoare şi nici prin chimicalele 
vândute în cutii de medicamente. Doar 
dragostea dintre oameni poate asigura 

acest echilibru, deoarece ”Dragostea 
îndelung rabdă, este binevoitoare, nu 
pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte, 
nu se poartă cu necuviință, nu caută ale 
sale, nu se mânie, nu gândeşte răul, nu 
se bucură de nedreptate, ci se bucură de 
adevăr.”

Municipiul Reghin prin primarul Pre-
cup Maria anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul 
”Intersecţie cu sens giratoriu a străzilor 

Iernuţeni şi Gurghiului din Municipiu-
ul Reghin, jud. Mureş”, propus a fi rea-
lizat în localitate în străzile Iernuţeni şi 
Gurghiului.

Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi consultate la sediul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Mureş, din Tîr-

gu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele 
de luni-joi între orele 9-14 şi vineri în-
tre orele 9-12, precum şi la sediul titu-
larului, în zilele de luni-joi orele 8-16 şi 
vineri între orele 8-13:30. .Obervaţiile 
publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Mureş, în zilele de luni-joi, între orele 

9-14 şi vineri, între orele 9-12.

Intersecţie cu sens giratoriu aşteaptă observaţiile reghinenilor 
Robert MATEI

Codruţa ROMANŢA
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Muzeul Etnografic din Reghin a or-
ganizat în data de 17 mai începând cu 
orele 16.00 cea de-a II-a ediţie a eveni-
mentului “Tezaure umane vii mureşe-
ne”, dedicat colaboratorilor muzeului, 
prilej de descoperire şi cunoaştere a 
istoriei şi patrimoniului muzeal şi de 
acordarea distincţiei ,,Tezaure umane 
vii mureşene”. Programul manifestării a 
cuprins o lansare, un recital de poezie 
populară, momente artistice folclorice, 
decernare de diplome care au culminat 
cu un târg al meşterilor populari. Toa-
te în ideea de a identifica cât mai mul-
te persoane care performează într-un 
anumit domeniu care vor fi ulterior re-
comandate în vederea obţinerii titlului 
de “Tezaur uman viu” un titlu onorific 
oferit de Ministerul Culturii. Amfitrio-
nii evenimentului au fost Roxana Man, 
managerul muzeului, Maria Borzan 
cercetător ştiinţific şi Sorina Bloj direc-
torul Bibliotecii ,,Petru Maior”. 
Muzeul Reghinului alege an de an va-
lori ale satului mureşean 
În fiecare an, de Ziua Muzeului spe-
cialiştii aleg noi valori ale satului mu-

reşean pentru a fi declarate ,,Tezaure 
umane vii mureşene,, Cu acest prilej 
organizatorii au lansat şi o broşură in-
titulată ,,Tezaure umane vii mureşene,, 
editată de Editura Nico şi coordonată 
de Maria Borzan în care sunt prezen-
taţi 17 mureşeni păstrători de tradiţii în 
cuprinsul a 34 de pagini atât de la edi-
ţia I din 18 mai 2014, cât şi de la ediţia 
din 2015. Muzeograful Simona Loreda-
na Bogdan a vorbit despre ,,Valenţele 
şi Importanţa Patrimoniului Cultural 

Imaterial”, făcând o delimitare clară a 
caracteristicilor patrimoniului cultural 
etnic şi religios şi o paralelă între rolul 
şi semnificaţia listei patrimoniului cul-
tural imaterial al umanităţii UNESCO 
şi Registrul naţional al patrimoniului 
cultural imaterial. Programul a conti-
nuat cu o serie de momente culturale 
diverse care şi-au propus să identifice 
mai multe persoane care performează 
într-un anumit domeniu. ,,Am ales să 
organizăm această activitate desfăşura-
tă în parteneriat cu Primăria Munici-
piului Reghin cu Asociaţia ,,Moşteniri 
Mureşene” şi Casa de Cultură ”George 
Enescu” în această zi nu întâmplător, 
deoarece astăzi celebrăm şi ziua mu-
zeului sărbătorită de muzeele din toată 
Europa la 18 mai. ,,Tezaurele umane 
vii” este o iniţiativă UNESCO din 2003 
privind păstrarea şi transmiterea patri-
moniului cultural imaterial, care urmă-
reşte, creşterea gradului de recunoaşte-
re şi vizibilitate a acelor persoane care 
sunt păstrătoare de elemente de cultură 
imaterială contribuind astfel la asigu-
rarea viabilităţii acesteia” a declarat 
Roxana Man, managerul muzeului re-

ghinean. Aceasta a mai adăugat că prin 
acest program se doreşte recunoaşterea 
la nivel naţional atât de comunitatea de 
purtători cât şi de cea ştiinţifică a cali-
tăţilor unor persoane considerate cre-
atoare de cultură imaterială şi care fac 
dovada în domeniu excepţional cu mij-
loace tradiţionale autentice nealterate. 
Tezaure umane vii la târgul meşteri-
lor populari 
Printre ,,Tezaurele umane vii mureşe-
ne” nominalizate anul acesta în broşura 

cu acelaşi nume s-au numărat, rapso-
dul popular Vasile Crişan şi meşterul 
popular Viorica Hârşan din Reghin, 
poetul popular Ioan Bândilă Mărceanu 
din Brâncoveneşti, rapsodul popular 
Mărioara Popovici din Vătava, poetul 
popular Viorica Şandru din Batoş, co-
jocarul Grigore Covrig din Idicel Pădu-
re, Maria Bogdan coordonatoarea An-
samblului folcloric ,,Dor Solovestrean”, 

Zamfira Adam meşter popular din Mo-
răreni şi Viorica Sfârâiac coordonatoa-
rea Ansamblului folcloric,,Dredeţeana” 
Printre meşterii care au expus în cadrul 
târgului, dar nu au fost încluşi în volum 
s-au numărat artizanul în miniatură  
Florin Petrişor şi Burian Adrian meşter 
popular de jucării din lemn, ambii din 
Reghin.  
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Muzeul Etnografic Reghin a mai bifat o ediţie marca „Tezaure 
umane vii mureşene”

Robert MATEI

Începând de duminică, 17 mai turiştii 
care vizitează Parcul Dendrologic din 
Gurghiu au parte de o surpriză plăcută. 
Aceştia au posibilitatea să admire două 
lebede pe oglinda lacului din acest 
parc. “Mulţumesc pe aceasta cale celor 
doi absolvenți ai Colegiului Silvic Gur-
ghiu, Pucheanu Ioan şi Goța Emil, care 

au contribuit financiar la cumpărarea 
celei de-a doua lebede” spune Marcel 
Mândru, directorul Colegiului Silvic 
Gurghiu. 
Până de curând pe lacul din Parcul 
Dendrologic s-a aflat o singură lebădă 
care avea nevoie de o pereche. 

Lebăda de la Gurghiu şi-a găsit perechea


