
Particip des la evenimente, fie ele cul-
turale, artistice ori sportive. Unele din-
tre ele au un impact pozitiv atât asupra 
mea, cât şi a celor prezenţi. Însă, de 
cele mai multe ori, întâlnesc la prezi-
diu, mult mai multe persoane decât ar 
fi nevoie, iar cei care sunt propuşi să 
vorbească în faţa celor prezenţi uită de 
timpul ce se scurge...şi se scurgeee, nu 
glumă! Rareori mi-a fost dat să văd dis-
cursuri lungi şi atât de impresionante 
încât să fiu captată de acel subiect cap 
– coadă. 
Este important ca vorbitorul să ţină 

cont de aşteptările cu care publicul a 
venit la eveniment şi de ceea ce îl in-
teresează, iar atunci când simte că au-
ditoriul dă semne de plictiseală, să-şi 
adapteze desfăşurătorul la situaţia dată. 
Acum îmi veţi spune că cine merge 
la lansări de carte ori alte evenimente 
mondene, nu are voie să se plictiseas-
că. Ba da, are! Pentru că se discută, în 
majoritatea cazurilor, din 30  de minute 
aproape jumătate de timp, pe lângă su-
biect!
Am participat la lansări de carte, de 
exemplu, unde am fost curioasă, ui-
tându-mă la ceas, cât poate X-ulescu 
să vorbească. A trecut bine o jumăta-
te de oră vorbind fără întrerupere tot 
ceea ce putea cuprinde în maxim zece 

minute. Nu puţine au fost cazurile în 
care, cuprinşi de „magia clipei”, parti-
cipanţii la eveniment au fost prinşi în 
offside, aţipind. Şi-atunci mă întreb, nu 
mai bune, mai impunătoare şi cu mesaj 
sunt discursurile scurte şi la subiect?! 
Că tare-mi displace să văd participanţi 
la asemenea evenimente, care în loc să 
fie prezenţi trup şi suflet, fie adorm, se 
joacă pe telefon ori îi surprind căscând. 
Cu toţii ştim că discursurile lungi plic-
tisesc, iar cei ce se văd în faţa unui mi-
crofon, uită să se mai oprească, de parcă 
ar fi mană cerească, deşi se aud în sală 
foieli provocate de nerăbdarea audito-
riului. 
Aici, într-o oarecare măsură, intervine 
şi vina organizatorilor, care ar trebui să 

pună totul pe ceas. Fiecare dintre cei ce 
vor lua cuvântul să se încadreze într-un 
anumit interval de timp, să zicem, între 
două şi cinci minute.
Am o viziune mai modernă, atunci 
când vine vorba despre lansările de 
carte. Acestea pot fi făcute cu farmec, 
într-un alt cadru şi nu de fiecare dată 
cu aceleaşi persoane la pupitru. Tare-i 
ciudat, atunci când participi la un eve-
niment să te loveşti de aceiaşi oameni, 
ca şi cum ai avea impresia că participi 
la aceaşi lansare de carte. 
Pentru a rămâne cu amintirea unei lan-
sări frumoase, îmi e dor să iau parte la 
un eveniment fără prea multe „artificii” 
şi paranteze în paranteze, greu de me-
morat. 

GLASUL VĂILOR
VALEA GURGHIULUI - REGHIN - SOVATA -  VALEA MUREŞULUI - TOPLIŢA - VALEA LUŢULUI
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  Discursurile lungi şi dese nu sunt 
cheia marilor succese!

Editorial

Mulţi au văzut-o însă nimeni din cei care astăzi mai trăiesc, nu au ştiut să îmi spună povestea bale-
nei. Am început o muncă de documentare, cercetare şi traducere de texte din mai multe limbi din presa 

internaţională şi documente strict-secrete şi după mai bine de patru luni, am scris primul articol în presa 
românească despre un subiect tabu, după mai bine de 50 de ani de la sosirea celui mai celebru cetaceu în 

România

A fost odată ...balena Goliat

NAŢIONAL

Codruţa ROMANŢA
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Liceenii Colegiului Economic ,,Iulian Pop,, din Cluj-Napoca, campi-
onii  concursului  ,,Ziua Antreprenorială” 2015

Liceenii cu idei de afaceri promiţătoare 
au avut posibilitatea să îşi demonstreze 
competenţele antreprenoriale, în ca-
drul celei de-a III – a ediţii a concur-
sului regional ,,Ziua Antreprenorială” 
desfăşurat în 20 mai în incinta Liceului 
Tehnologic ,,Lucian Blaga” din Reghin.
Coordonatorii concursului au fost pro-
fesorii Reichemberger Iringo şi Nagy 
Imre Laszlo, iar comisia de evaluare 
a fost formată din profesorii Buzdu-
ga Ioana Cristina (Liceul Tehnologic 
,,Ioan Bojor”), Matei Otilia (Liceul Teh-
nologic ,,Petru Maior”), Buburuz Ro-
dica (Colegiul Economic ,,Iulian Pop,, 
Cluj-Napoca), Şofron Paul (Colegiul 
Tehnic ,,Napoca”), Ciupe Pompiliu Te-
odor (coordonator al Programului Yo-
uth Bank-Reghin) şi Liviu Mărginean 
(Liceul Tehnologic ,,Lucian Blaga”). 
Concursul a avut la start 6 echipaje cu 3 
elevi în fiecare atelier de lucru, care au 

fost testaţi prin intermediul a 6 probe 
care au cuprins întrebări de cultură ge-
nerală şi un test logo pentru o estimare 
la justa valoare de conjunctură a pieţei.
La final, juriul a deliberat şi a ales câş-
tigătorii. Proba de ,,Mărci Internaţio-
nale”, a fost câştigată de Colegiul Eco-
nomic ,,Iulian Pop” din Cluj-Napoca, 
proba ce a vizat ,,Promovarea Ofertei” 
a fost adjudecată de Liceul Tehnologic 
,,Petru Maior” din Reghin, elevii de la 
Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor” au obţi-
nut locul I la proba ,,Studiu de Piaţă”, la 
proba de ,,Calcule Economice” cei mai 
pregătiţi elevi au fost cei de la Liceul 
Tehnologic ,,Lucian Blaga” din Reghin 
în timp ce proba de ,,Recrutare” a fost 
câştigată de Colegiul Tehnic ,,Napoca”, 
iar la proba de ,,Calităţi Profesionale” 
cel mai bine s-au descurcat liceenii de 
la Colegiul Economic ,,Transilvania”. În 
urma clasamentului final cea mai bună 
echipă a fost desemnată cea a Colegiu-
lui Economic ,,Iuian Pop” din Cluj-Na-

poca.
„Am organizat acest eveniment cu oca-
zia Zilei Antreprenoriatului, ajunsă la a 
III-a ediţie, o competiţie foarte serioasă 
şi mă bucur că se organizează astfel de 
activităţi pentru că este necesară stimu-
larea iniţiativei competiţiei, antrepre-

noriatul trebuie şi el sprijinit pentru că 
doar cu astfel de iniţiative putem să ne 
dezvoltăm şi îndemnăm viitorii antre-
prenori să aibă curaj în pornirea unei 
afaceri” a declarat gazda evenimentu-
lui, Costel Ababei, directorul Liceului 
Tehnologic ,,Lucian Blaga,,.     

Robert MATEI

JOBS implementat la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”

Liceul Tehnologic “Ioan Bojor” din Re-
ghin derulează, în acest an şcolar, un 
proiect româno-elveţian care are drept 
obiectiv introducerea în şcolile din 
România a unei noi abordări transcur-
riculare, în sprijinul orientării şi con-
silierii profesionale a elevilor. JOBS 
(Orientation training in business and 
schools), este un proiect care pregăteşte 
elevii din ultimul an de gimnaziu şi pri-
mul an de liceu. Liceenii clasei a IX-a B, 
de la profilul ,,Lucrător în Agroturism” 
de la ,,Ioan Bojor”, au dus la bun sfârşit 
implementarea acestui proiect care a 
fost pilotat anul trecut în judeţul Bra-
şov. Liceenii  au realizat pe forţe pro-
prii o serie de proiecte pe diferite teme, 
reuşind să înţeleagă cerinţele diferitelor 
profesii şi să intre în contact cu realită-
ţile de pe piaţa muncii. 

Proiectul este coofinanţat prin-
tr-un Grant din partea Elveţiei
   
Proiectul JOBS este cofinanţat printr-
un Grant din Partea Elveţiei prin in-
termediul contribuţiei elveţiene pentru 
Uniunea Europeană Extinsă. Progra-
mul româno-elveţian combină două 

elemente, piaţa muncii şi educaţia, de-
ziderate la care s-a ajuns după ce s-a re-
alizat formarea profesorilor în vederea 
desfăşurării activităţilor de orientare şi 
consiliere în carieră a elevilor şi preda-
rea materialelor JOBS la clasă. Profeso-
rii din cadrul liceului care şi-au asumat 
implicarea în acest proiect au fost Nico-
leta Pintican, Emilia Farcaş şi Laura Ar-
delean. ,,Pe parcursul anului şcolar în 
curs cei 30 de elevi din clasa a IX-a B au 
format 5 echipe de lucru care au realizat 
o serie de teme structurate pe 7 caiete 
de lucru, elaborate de Ministerul Edu-
caţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Bucureşti 

în cooperare cu Centrul pentru Proiec-
te Internaţionale în domeniul Educaţi-
ei al Universităţii Pedagogice, Zurich. 
Caietele au fost parcurse împreună cu 
profesorii coordonatori în decursul ce-
lor 9 luni, câte trei ore pe săptămână, 
timp în care elevii au avut de rezolvat şi 
o serie de sarcini. Specificul proiectului 
a avut la bază axarea centrată pe elev şi 
mai puţin centrată pe profesor. Profe-
sorii au avut rol mai mult de îndrumă-
tori şi colaboratori” a declarat pentru 
,,Glasul Văilor”, directorul adjunct al li-
ceului Nicoleta Pintican. Ultima activi-
tate a proiectului s-a încheiat cu o vizită 

în cele 5 intreprinderi alese de elevii 
din proiect. În data de 22 mai, echipele 
de elevi au realizat postere, filmuleţe cu 
secvențe din timpul vizitei, au prezen-
tat broşuri informative, au făcut pre-
zentări în Power Point, cu ajutorul unui 
video-proiector şi au prezentat mostre 
de produse colectate în timpul vizitei. 
,,Acest proiect îşi propune să ajute ele-
vii din ultimul an de gimnaziu şi din 
primii ani de învăţământ profesional şi 
tehnic, să-şi formeze o impresie asupra 
pieţii muncii şi să adopte în cunoştinţă 
de cauză decizii pentru alegerea profe-
sională şi dezvoltarea viitoare a carierei, 
conform propriilor abilităţi şi compe-
tenţe. Într-adevăr, când lucrezi cu o cla-
să numeroasă de elevi e foarte greu să 
îi mobilizezi pe toţi, însă un element al 
proiectului spune că sarcinile să se re-
zolve în ritmul propriu al fiecărui elev 
în parte. În acest moment sunt mul-
ţumită de feedback-ul proiectului, vă-
zând rezultatele şi cred că şi elevii sunt 
mândri că au dus la bun sfârşit această 
implementare care le va prinde bine în 
viitor” a declarat Laura Ardelean profe-
sor inginer şi coordonator JOBS.  

Robert MATEI

La start s-au „aliniat” cinci echipaje

Echipa JOBS de la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin

Paşi în 2 la Tg. Mureş
Casa de Cultură a Studenților Tîrgu 
Mureş organizează în perioada 29-31 
mai 2015 Festivalul Național Studen-
ţesc de Dans Duete ”Paşi în 2”, ediția 
a IX-a, ce se va desfăşura în sala de 
spectacole a Centrului Cultural “Mihai 
Eminescu”.
Concursul se va desfăşura pe urmă-
toarele genuri: contemporan, dans de 

caracter (indian, spaniol, tribal, etc.), 
show revue (musical), street dance, 
dans de moda(tango argentinian-
escenario,salsa) şi inedit (robotic, rock 
and roll acrobatic, west coast swing) 
Festivalul se va bucura de participarea 
trupelor de dans din țară: Braşov, Cluj 
Napoca, Pitesti, Iaşi, Alba Iulia, Sibiu, 
Petroşani, şi Tîrgu Mureş. 

Festivalul oferă posibilitatea studenţilor 
care activează în trupe de dans, de a se 
manifesta pe plan artistic, de a-şi valo-
rifica talentul si concepţia coregrafică. 
Juriul format din specialişti, va acorda 
locurile I, II, III. De asemenea  există 
posibilitatea acordării şi altor premii 
speciale pentru originalitate şi realizare 
coregrafică. Evenimentul se va desfăşu-

ra după următorul program: vineri 29 
mai ora 18:00 – Concurs, iar sâmbătă, 
30 mai de la ora 18:00 va avea loc Gala 
de Premiere. Intrarea este liberă!

  (C.R.)

Codrul TABLETĂ
Istoria şi preistoria oamenilor aşezați 
la Carpați şi Dunăre este legată mult 
de codrii verzi şi răcoroşi ce au acope-
rit munții, dealurile şi luncile apelor şi 
încă, pe alocuri le mai acoperă şi as-
tăzi. În adâncul lor şi-au aflat adăpost 
şi hrană oamenii de demult şi de acolo 
au roit la câmp, când condițiile climate-
rice au devenit mai permisive. Dar, tot 
acolo s-au întors în vremile de restrişte, 

de multe ori, împreună cu tot avutul 
agonisit aflându-şi salvarea. Acolo şi-au 
găsit liniştea, au învățat să cânte, să se 
roage şi să cugete oamenii. În vremurile 
mai apropiate, când lumea s-a moder-
nizat, pădurea cu resursele sale a rămas 
o adevărată oază de natură pură, tot 
mai rară şi mai redusă pe suprafața pă-
mântului. Lemnul de casă, de foc, cel de 
fuse şi suveici, de bâtă ciobănească sau 

de furcă de tors, de fluier, de bucium, 
de nai şi de lăută, tot codrul ni la dat, 
chiar scândura de copârşeu în care ne 
dormim somnul de veci, tot de acolo 
vine, iar la izvorul său am adăpat tur-
ma şi ne-am adăpat pe noi. Acolo am 
aflat buruiana de leac, cântecul păsării 
măiestre şi glasul pământului. Ne-a dă-
ruit cu atâta bogăție şi atâta frumusețe 
şi noi uităm mereu să-i mulțumim. Îl 

murdărim cu tot felul de surogate ale 
civilizației, îl tăiem cu securea şi, de 
multe ori îl scoatem chiar din rădăci-
nă pentru ca în loc să turnăm nu ştiu 
ce monstruoasă construcție. L-am avut 
mereu ca un frate, dar ce frate ar putea 
să rabde toate relele pe care noi i le fa-
cem?

Ilie FRANDĂŞ
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Peste 16 kilometri de reţea de ca-
nalizare au fost realizaţi în mu-
nicipiul Reghin prin programul 
POS Mediu, urmând ca în luna 
iunie să fie făcută recepţia pe toa-
te aceste străzi. 

Lucrările pentru introducerea canali-
zări pe cartierul Câmpului din munici-
piul Reghin au fost demarate în urmă 
cu un an de zile. Din cauza pânzei fre-
atice care este ridicată, lucrările au fost 
îngreunate, dar nu imposibile, astfel că 
spre bucuria locuitorilor de pe această 
stradă, proiectul va ajunge la finalizare. 
Lucrarea este finalizată, în momentul 
de faţă se fac verificări de etanşeitate şi 
de video inspecţie, recepţia lucrărilor 
urmând a fi făcută după data de 1 iunie. 

„Atrag atenţia persoanelor care sunt 
nerăbdătoare să aibă serviciul de ca-
nalizare că numai după recepţia finală 
a lucrării cu o informare prealabilă fă-
cută de noi se pot racorda. Costurile 
pentru racordare din câte ştiu, dar nu 
este o certitudine, nu vor fi decât cele 
suportate pe domeniul privat pentru 
că aşa-zisele mustăţi care s-au tras din 
conducta principală spre fiecare con-
sumator până la limita de proprietate 
scutesc viitorul beneficiar de cheltuieli 
suplimentare” a declarat Ionuţ Gabri-
el Dumitrache, managerul Sucursalei 
Aquaserv Reghin. Contractele dintre 
consumator şi compania Aquaserv se 
vor încheia doar după finalizarea re-
cepţiei, consumatorul suportând chel-
tuielile pentru lucrările în regie proprie. 
Orice consumator care doreşte racor-
darea la reţeaua de canalizare trebuie 

să-şi depună intenţia în scris la sediul 
companiei Aquaserv din Reghin. An-
gajaţii companiei se vor deplasa la faţa 

locului la fiecare solicitant şi i se oferă 
anumite cote şi dimensiuni în funcţie 
de domeniul fiecăruia.

3SOCIAL

Ionuţ Gabriel Dumitrache, managerul Aquaserv Reghin

Canalizarea de pe strada Câmpului, aproape de recepţie
Codruţa ROMANŢA

De 1 iunie, cei mici se distrează 
în „Orăşelul Copiilor”

Luni, 1 iunie în intervalul orar 10:00 – 
17:00 cei mici au parte garantat de dis-
tracţie şi relaxare. Ziua Copilului este 
din nou serbată la Reghin într-un mod 
inedit prin organizarea unui eveniment 
ce a ajuns în acest an la a doua ediţie, 
intitulat „Orăşelul Copiilor”. Eveni-
mentul se desfăşoară în Parcul Central 
din municipiul Reghin fiind organizat 
de Primăria municipiului Reghin, Aso-
ciaţia Advent Kindergarten Reghin şi 
Consiliul Local Reghin. 

Cei ce vor păşi în „Orăşelul Copiilor” 
vor putea vizita standuri ale instituţiilor 
din Reghin, pe înţelesul celor mici. Tot 
aici sunt organizate diferite concursuri 
cum ar fi desene pe asfalt, concursuri 
de role pentru fete şi băieţi, concurs de 
biciclete, dar şi concursuri pentru copi-
ii cu nevoi speciale. 
Orăşelul copiilor este un proiect prin 
care organizatorii îşi propun să-i înve-
ţe pe cei mici importanţa şi valoarea 
instituţiilor unui oraş, totul sub formă 
de joc, interactiv pentru vârsta celor 
implicaţi. 

Codruţa ROMANŢA

Comuna Ruşii-Munţi este la sfâr-
şit de săptămână în sărbătoare 
Evenimentul este organizat pe parcur-
sul a două zile, mai precis perioada 30 
– 31 mai 2015 unde cei prezenţi se vor 
putea bucura de activităţi cultural artis-
tice şi sportive, desfăşurate pe terenul 
de fotbal din localitate. 
Sâmbătă, 30 mai de la ora 10:00 se des-
făşoară „Cupa Rusaliilor” la mini fotbal 
şi tot de la aceiaşi oră debutează „Cupa 
Rusaliilor” la tenis de masă. 
În intervalul orar 13:00 – 14:00 are loc 
un meci demonstrativ între Mureşul 
Ruşii Munţi şi Best Kids Reghin, cate-
goria de vârstă 2006 – 2007. 
Seara, de la ora 20:00 urcă pe scenă 
Anonymus Band & Raita Roxana, ur-

maţi de Mircea Baniciu care va urca pe 
scenă la ora 20:20. Programul zilei de 
sâmbătă va fi încheiat de Rafael – ex 
Iris. 
Ziua de duminică este dedicată acti-
vităţilor culturale când se derulează 
„Târgul Portului Popular şi al Rusa-
liilor”. Deschiderea oficială are loc la 
ora 15:30,  urmată de ansamblurile şi 
soliştii din zonă. Programul artistic 
continuă şi după lăsarea serii,  pe scenă 
evoluând îndrăgiţii interpreţi de muzi-
că populară Ioan Dordoi şi Felix Galan. 
Seara se va încheia cu un foc de artificii. 
(C.R.)
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Municipiul Reghin cu datele de identi-
ficare din antet, reprezentat în temeiul 
art. 62 alin.(1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/1991, prin Pri-
mar,  dna Maria Precup –  în temeiul 
art. 1-5 din Legea nr. 230 din 6 iulie 
2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari, 
convocă proprietarii apartamentelor, 
garsonierelor şi a spaţiilor cu altă des-
tinaţie decât cea de locuinţă din blocul 
nr.57, cartierul Unirii din Reghin, la 
şedinţa de constituire a Asociaţiei de 
Proprietari.
Şedinţa va avea loc în data de 29.05 
2015 orele 13.30 la sediul Primăriei 
Municipiului Reghin – sala mare de 
şedinţă, cu participarea d-nei primar 
Maria Precup.

Ordine de zi:
1.Discuţii organizatorice privind în-
fiinţarea asociaţiei de proprietari şi a 

demersurilor necesare în vederea înre-
gistrării acesteia ca persoană juridică.
 
2.Adoptarea şi semnarea acordului de 
asociere în forma scrisă;  

3.Prezentarea şi adoptarea Statutului 
asociaţiei de proprietari;

4.Stabilirea denumirii asociaţiei şi a se-
diului asociaţiei;

5.Desemnarea persoanei care va în-
treprinde măsurile legale privitoare la 
reprezentarea asociaţiei de proprietari 
până la constituirea acesteia, înregistra-
rea asociaţiei de proprietari la judecăto-
rie şi la administraţia financiară.

Comunicat

Locuinţe sociale pentru familiile defavo-
rizate din Beica

A început construcția a trei locuințe 
sociale şi 21 de băi pentru familiile 
defavorizate din localitatea Beica de 
Jos care au copii. Proiectul social este 
finanțat în totalitate de Fundaţia FAER. 
Valoarea investiției este de 100.000 
franci elvețieni, condiția fiind ca fieca-
re familie să se implice şi să muncească 
la construcție. Pentru acest proiect au 

fost selectate 20 de familii de rromi, trei 
familii de români şi o familie de ma-
ghiari. „Sunt foarte mulțumită că am 
reuşit realizarea acestui obiectiv cu im-
pact social pentru cetățenii comunei. 
Mulțumec conducerii Fundaţiei FAER 
că a ales localitatea Beica de Jos pentru 
a realiza acest proiect” a menţionat pe 
contul său de facebook, Maria Moldo-
van, primarul comunei Beica.

   C.R.

La mulţi ani, poliţiştilor locali!

În data de  21 mai, poliţiştii locali re-
ghineni şi-au sărbătorit ziua în mijlocul 
cetăţenilor. Poliţia Locală a fost mai în-
găduitoare în această zi, motiv pentru 
care cei prinşi pe picior greşit nu au 
fost aspru pedepsiţi, ci din contră, doar 
atenţionaţi. Bărbaţii au primit pliante şi 
câte o hartă de buzunar cu străzile din 
municipiul Reghin, în timp ce femeile 
au fost „amendate” cu flori! „Meritam 

şi noi o zi a noastră. Pentru această zi 
am participat la Tg. Mureş la o activi-
tate sportivă în cadrul Asociaţiei Poli-
ţiştilor Locali Mureşeni unde, la fotbal, 
pot să mă laud cu faptul că după atâţia 
ani am reuşit să luăm locul I. Ziua de 
astăzi am marcat-o cu o serie de acţi-
uni cum ar fi o şedinţă festivă, apoi prin 
mici acţiuni în oraş pentru a sensibiliza 
anumiţi cetăţeni care nu respectă legea, 
să le atragem atenţia, astăzi numai prin 
avertismente” a declarat Vasile Marian, 
şeful Poliţiei Locale din Reghin. 

Codruţa ROMANŢA
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Biblioteca municipală a găzduit în 22 
mai un eveniment editorial de excep-
ţie pentru iubitorii cărţii din Reghin… 
şi nu numai! Luni, 22 mai 2015, fostul 
director al Colegiul Silvic din Gur-
ghiu, ing. doctorand, Mihai Gherghel 
şi-a lansat cea mai recentă carte scrisă,  
,,Vânatul României,, tipărită la Editura 
,,Petru Maior,,. Lansarea s-a făcut în 
cadrul ,,Colocviului Naţional - Ovidiu 
Bojor,,Fitoterapia Tradițională şi Mo-
dernă,,  organizat în premieră de Bibli-
oteca ,,Petru Maior,, şi moderat de So-
rina Bloj. Aşa cum stă bine unui scriitor 
de calibru, în silvicultură şi vânătoare, 
evenimentul a reunit nu doar prieteni 
şi colegi de breaslă ci şi silvicultorii din 
mai multe oraşe din țară şi personalități 
culturale şi din alte domenii, care au 
ținut să-i fie alături  autorului cu acest 
prilej. Mihai Gherghel şi-a început dis-
cursul cu un îndemn adresat tuturor 
celor care au statutul de vânător, de a 
îngriji şi de a proteja vânatul României 
şi a demonstrat după şase cărți scrise în 
acelaşi domeniu silvic că este un pro-
fund observator care umanizează ,,lu-
mea celor care nu cuvântă,, tratând-o 
cu înțelegere, blândețe şi tandrețe. 

O carte obligatorie pe rafturile 

adevăraților vânători 

Cartea tipărită în 2.000 de exemplare, 
este o adevărată ,,disertație,, în dome-
niul vânătorii,  care se bucură de rodul 
experienței de silvicultor şi dascăl de-
opotrivă a autorului, experiență acu-
mulată în anii studenției la Facultatea 
de Silvicultură din Braşov şi complec-
tată ulterior cu aproape 40 de ani de 
activitate la renumita şcoală silvică 
din Gurghiu, unde a predat la catedră 
şi a condus instituția ca director până 
la pensionare.  Autorul în vârstă de 74 
de ani a scris despre un subiect tabu la 
vârsta maturității depline, o carte cu o 
valoare deosebită care ar trebui să ajun-
gă obligatoriu pe rafturile bibliotecilor 
tuturor vânătorilor adevărați. 
În cadrul lansării, Mihai Gherghel a 
mulțumit public nepotului său, ing. 
silvic Eugen Comşa, şeful Ocolului 
Silvic Târlungeni-Braşov, prezent în 
sală, pentru ajutorul care i la acordat 
i-în procurarea de la cele mai renumite 
Târguri şi Expoziții de Vânătoare din 
Germania şi Austria, a noutăților de 
ultimă oră cu privire la vânat şi la actul 
de vânătoare.  Cartea, tipărită în con-
diţii grafice excelente, îmbină armonios 
textul cu imagini. Lucrarea  este  struc-
turată pe XIV capitole, tratând în cele 
peste 600 de pagini, subiecte legate de 

patrimoniul vânătoresc, clasificarea, 
descrierea, răspândirea şi valorificarea 
vânatului, metode de vânătoare, armele 
şi muniția necesară, etica vânătorească, 
rețete vânătoreşti şi nu în ultimul rând 
autorul a dedicat un capitol amplu în-
cadrării trofeelor de vânat medaliabile 
pe specii.
 
O seară cu iz elitist cu și despre 
vânat 

Au vorbit cu acest prilej scriitorul şi 
publicistul Mircea Artimon Mihail, 
academicianul prof. univ. Dr. Ovi-
diu Bojor, scriitorul şi publicistul Ilie 
Frandăş, editorul Mircea Nădăşan, po-
etul şi ex. reporterul BBC Ioan Bândilă 
Mărceanu, directorul DSVSA Mureş, 
dr. Vasile Liviu Oprea, Marcel Mândru 
directorul Colegiului Silvic Gurghiu şi 

Nicolae Bâzgan, directorul Fabricii de 
Instrumente Muzicale ,,Hora,,. A fost 
o seară magică în care toți invitații la 
cuvânt ai  autorului au făcut un apel la 
cei prezenți în sală, să citească ,,Vânatul 
României,,  o carte extraordinară des-
pre arta vânatului, scrisă cu multă tru-
dă şi suflet şi fără resentimente. O carte 
care poate fi considerată şi un omagiu 
adus tuturor vânătorilor din țara noas-
tră, având la bază spiritul de sacrificiu 
de care s-au învrednicit cei care au făcut 
ca România să fie ,,Un Paradis al Vâ-
nătorilor,,. Cartea a înregistrat atât un 
succes de critică, cât mai ales de public, 
o carte la mare căutare de specialişti şi 
nu numai care presimt că nu peste mult 
timp va fi reeditată. 
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Vânatul României o carte scrisă la maturitate deplină  

Ovidiu Bojor ,,Arborele meu genealogic începe din anul 50 înainte de Hristos,,

Mihai Gherghel s-a fotografiat cu iubitorii de carte

pagină realizată de
Robert MATEI

Primăria municipiului Reghin, Consiliul 
local, Biblioteca Municipală „Petru Ma-
ior”, Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”, au  
organizat în perioada 22 - 23 mai 2015, 
la sala pentru activităţi a bibliotecii, pri-
ma ediţie a Colocviului  Naţional „Ovi-
diu Bojor”, cu tema „Să trăim sănătos”. 
Unsprezece personalităţi şi cercetători 
din domeniul medicinei alternative au 
prezentat cărţi şi lucrări ştiinţifice care 
mai de care mai incitante. Colocviul 
s-a bucurat şi de prezenţa renumitului 
academician, farmacist dr. Ovidiu Bo-
jor, de origine reghinean care la finalul 
conferinţei „Fitoterapia tradiţională şi 
modernă”, ne-a acordat un interviu. 

Rep: E o mare onoare pentru Reghin 
să vă aibă anul acesta pentru a doua 
oară prezent acasă şi nu ca simplu 
musafir ci în calitate de om de ştiinţă.  
Spuneaţi în cadrul conferinţei că peste 
80 % din boli se datorează medicinei 
de sinteză şi terapiei de sinteză, acesta 
este un semnal de alarmă că medicina 
modernă este în pericol?   
O.B.: Da, aşa este. În opinia mea un 
medicament de sinteză nu este altceva 
decât un corp străin introdus într-un 
organism viu cu toate efectele lui. Gân-
diţi-vă ce am făcut în ultimii 100 de 
ani, în loc să aprofundăm acest minu-
nat laborator al naturii, biosinteză, fo-
tosinteză, sinteza viului. Fiindcă aceste 
medicamente străine corpului uman 
acţionează rapid pentru inimă, ficat sau 
plămâni însă distrug alte organe şi dau 
peste cap tot biochimismul organismu-
lui uman. Cel mai grav lucru este că 
generaţiile actuale de cercetători acum 
se ocupă cu fabricarea de medicamente 
care să trateze bolile produse de vechile 
medicamente. 
Rep:  Aţi fost curios vreodată să aflaţi 
cine au fost strămoşii dvs. direcţi? Să 
vă construiţi arborele genealogic?   
Ovidiu Bojor: Da eu mi-am recon-
stituit arborele genealogic şi pot să vă 
spun că nu întâmplător m-am născut la 

Reghin. Aici au trăit şi bunicii şi stră-
bunicii mei, aici este înmormântată şi 
mama mea Aurora. În „De bello galico”, 
Tomul XIII, Iulius Cezar, menţionează 
pentru prima dată de tribul Boiorum, 
„celţi cu coif, cu două coarne de bou 
pe el”, foarte buni luptători. Din acest 
trib celtic, născut undeva prin anul 50 
înainte de Hristos, mă trag şi eu. Ori-
ginile celtice ale mele au fost demons-
trate de înaintaşii mei prin intermediul 
unor îndelungi cercetări şi pe baza do-
cumentelor existente, ce fac referire la 
tribul „Boiorum” al ,,Bojoreştilor”. Am 
din secolul al XIV-lea până la naşterea 
băiatului meu, arborele meu genealogic 
schiţat pe un desen de aproape 2 metri. 
În 1470 am câştigat sânge latin, după 
ce una dintre descendentele noastre 
s-a căsătorit cu un emigrant italian pe 
nume Andrea Palimetii, deci nu sunt 
dac, nu sunt trac, sunt celt şi se vede 
asta şi după fizionomie.   
Rep: Viaţa dumneavoastră privată 
a fost întotdeauna un subiect tabu. 
Acum însă dacă tot vorbim de arbo-
rele genealogic şi trăsături de familie, 
îmi permit să vă întreb dacă aveţi ne-
poţi şi strănepoţi?
O.B.: Am un băiat în vârstă de 40 de ani 
specializat în Relaţii Economice Inter-
naţionale şi design care încă din păcate 
nu are copii.    
Rep: Aveţi o mulţime de cărţi scrise, 
peste 200 de conferinţe ştiinţifice, o su-
medenie de brevete şi articole publica-

te în toată lumea, în cele peste 9 dece-
nii de viaţă, şi totuşi vă întreb privind 
în urmă mai există lucruri în viaţa 
dvs. care trebuie inventariate?
O.B.: Încă două lucruri lipsesc, inven-
tarierea brevetelor, lucrărilor şi artico-
lelor publicate de mine în presă şi de-
finitivarea testamentului meu ştiinţific. 
Vreau să îmi desăvârşesc ideile din min-
te pe care să le las sub forma de teme de 
studiat pentru cei care vor urma să nu 
se piardă. Iar eu sunt convins că mul-
te din teoriile mele vor putea fi puse în 
practică de generaţiile viitoare. 
Rep: Tot mai des este vehiculată ideea 
de a fi propus pentru premiul Nobel, 
pentru ,,insulina vegetală” o descope-
rire care ar putea vindeca diabetul. 
În ce stadiu vă aflaţi cu cercetările pe 
acest produs naturist?
O.B.: Da, este adevărat este vorba de 
insuveg care a fost inventat de mine şi 
este recomandat în special în diabetul 
de tip II şi ca adjuvant în diabetul de tip 
I. Acest produs a fost medaliat cu aur 
la Salonul Internațional al Invențiilor 
de la Geneva. Eu am cesionat invenția 
zece ani la Orăştie, însă nu mi-a plăcut 
cum au lucrat în laboratoarele de aco-
lo pentru că nu au respectat întocmai 
formula şi procedeele de extracţie şi am 
retras produsul. La 1 aprilie anul acesta 
a expirat brevetul şi atunci denumirea 
îmi aparţine pentru că eu am inventat-
o, iar acum lucrez la o formulă de două 
ori mai bună decât a insuvegului şi sper 

ca în noiembrie-decembrie anul acesta 
să scot pe piaţă acest nou produs, bre-
vetat sub denumirea de ,,insuveg-forte”. 
Rep: Ovidiu Bojor este un model pen-
tru multe generaţii, însă din toate 
personalităţile pe care le-aţi cunoscut 
de-a lungul vieţii care au fost mentorii 
dumneavoastră spirituali?
O.B.: Am avut de-a lungul vieţii două 
tipuri de mentori spirituali şi intelec-
tuali şi am fost un discipol ascultător. 
Am avut mentori ştiinţifici în special 
profesorii de liceu şi profesori univer-
sitari şi ca mentori spirituali mai mulţi 
înalţi prelaţi bisericeşti, precum episco-
pul Ioan Suciu,  Monseniorul Vladimir 
Ghika, părintele Arsenie Boca şi aşa 
mai departe. Fără modele în viaţă poţi 
să îţi construieşti un sistem de false va-
lori şi atunci ajungi să te bucuri de un 
succes fals. Eu le doresc tinerilor să se 
lipească de oameni bogaţi spiritual şi să 
se ancoreze în frânghiile puternice ale 
iubirii şi credintei, în valorile adevărate 
şi neschimbătoare ale vieţii. 
Rep: Domnule academician, peste 6 
luni veţi împlini 92 de ani şi vorbiţi 
ca un om care parcă nu îmbătrâneşte 
niciodată. Aveţi aceeaşi greutate de 60 
de ani, cum reuşiţi să vă menţineţi în 
formă? Dezvăluiţi-ne un secret?
O.B.: Eu nu concep noţiunea de bătrâ-
neţe, eu sunt veşnic tânăr, chiar dacă  
faţa se mai brăzdează cu timpul, adevă-
rata tinereţe e în sufletul meu şi cred că 
ea se simte în relaţiile mele cu ceilalţi. 
Cea mai importantă regulă după care 
mă ghidez în viaţă este regula celor trei 
opt, opt ore de muncă activă, opt ore de 
odihnă activă. Înseamnă să facem ce ne 
place mai mult în viaţă, mişcare, muzi-
că, dans. În aceste 8 ore avem libertatea 
de gândire pozitivă şi 8 ore de somn 
pentru refacerea celulei nervoase. Iar 
în ceea ce priveşte alimentaţia servesc 
5 mese pe zi, fiecare la interval de 3 ore.

Academicianul Ovidiu Bojor alături de un admirator reghinean
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Mulţi au văzut-o, însă nimeni din cei 
care astăzi mai trăiesc nu au ştiut să îmi 
spună povestea balenei. Am început o 
muncă de documentare, cercetare şi 
traducere de texte din mai multe limbi 
din presa internaţională şi documente 
strict-secrete şi după mai bine de patru 
luni, am scris primul articol în presa 
românească despre un subiect tabu, 
după mai bine de 50 de ani de la sosirea 
celui mai celebru cetaceu în România. 
,,Balena Golia” rebotezată mai târziu 
“Goliat” care fără voia sa, a fost prota-
gonista unei duble istorii. Balena ade-
vărată 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, făcea parte din specia Ba-
lenoptera Physalus, cu o longevitate de 
50 de ani, cântărea 68 de tone şi a fost 
ucisă pe 6 iunie 1954 în golful din Tron-
dheim, pe coastele Norvegiei. După ce 
a fost adusă la mal, vânătorii de balene 
din Bergen au golit-o, dat fiind faptul 
că dintr-un cetaceu de 22 de metri se 
puteau prelua cantităţi industriale de 
ulei, carne şi grăsime. Odată scoase, 
măruntaiele sale au putut fi cântărite 
şi ziarele au început să titreze pe prima 
pagină, fraze de genul, Ficatul lui Golia 
cântăreşte 650 de kilograme şi conţine 
o cantitate de vitamina A, a cărui echi-
valenţă o găsim în 5 milioane de ouă de 
găină”. „Inima cetaceului cântăreşte 450 
de kg şi limba peste 2200 de kilograme”. 
Pentru a conserva carcasa, norvegienii 
au îmbălsămat-o cu 7000 de litri de for-
mol, în ideea de a deschide pentru vizi-
tare publicului un interior de balenă în 
care se dorea să se joace chiar şi o piesă 
de teatru. O premieră mondială pornită 
de la o idee care a frământat omenirea 
de la profetul biblic Iona şi până astăzi... 
să te plimbi în pântecele unei balene 
pur şi simplu. Goliat a fost o maşină 
de făcut bani printr-o metodă subtilă 
de vânzare şi promovare sub umbrela 
unui circ educaţional, care a înregistrat 
încasări de sute de milioane care nu au 
putut fi niciodată contabilizate, dar cu 
siguranţă au putut fi cheltuiţi pe extra-
vaganţele proprietarilor balenei. 

Impresarul de teatru Giuseppe 
Erba a fost primul ,,tată” al ba-
lenei

Balena cu înotătoare a fost scoasă la 
vânzare şi cumpărătorul nu a întârziat 
să apară, se numea Giuseppe Erba un 
excentric impresar de teatru din Tori-
no, administrator de restaurant şi a mai 
multor cinematografe. Prima problemă 
a apărut însă la frontiera italiană unde 
importul unui animal mort era ilegal. 
Pentru a o face să pară vie, Erba a in-
trodus în pântecele balenei un motor. 
Făcând să se mişte coada cu acest truc, 
profitând de întuneric şi de slabă cul-
tură generală a grănicerilor referitor 
la viaţa balenelor, impresarul a reuşit 
să treacă graniţa târziu în noapte. Gi-
gantul cetaceu a fost aşezat în Grădina 
Oraşului (Giardino della Cittadella), 
în plin centru din Torino. La 19 iulie 
1954 ziarul, Stampa, anunţa expoziţia 
primei balene îmbălsămate pe prima 
pagină, însă balena, ajunsă fără voinţa 
ei în Italia, avea o problemă serioasă, 

cetaceul avea un miros respingător. 
Chiar dacă organizatorii expoziţiei au 
instalat în pântecele balenei un frigider, 
de la pielea neagră din exterior, căldura 
topea în ulei straturile groase de grăsi-
me, motiv pentru care, spun cârcotaşii, 
cei care răspundeau de expoziţie au 
instalat de-a lungul platformei pe care 
era aşezată balena o mulţime de vase 
cu flori cu rol mai mult de împrospă-
tare a mirosului emanat de gigantul 
monstru marin, decât estetic. Legenda 
povesteşte că Erba în fiecare dimineaţă 
ar fi făcut turul „Goliei” pentru a aduna 
viermii ieşiţi înafară din îmbălsămarea 
precară a bestiei. Viermii se multipli-
cau într-un ritm incredibil în interio-
rul balenei, iar proprietarul a speculat 
oportunitatea de a-i vinde pe post de 
momeală pentru a ieşi cu bine din si-
tuaţia neplăcută. După doar 6 zile a fost 
nevoit să închidă expoziţia în ziua de 25 
iulie 1954, după care Erba s-a axat pe 
arta teatrală ca şi administrator al Tea-
trului Regio din Torino.

Din Elveţia până în Israel, Pier-
re Sifferte Jean Rezzonico s-a 
plimbat cu Balena Goliat
Cinci ani mai târziu balena a reapărut 
în Elveţia, dusă în tur de Pierre Siffer-
te Jean Rezzonico, şi rebotezată Goliat, 
într-o formă de zile mari, fără să mai 
emane mirosuri neplăcute. În corpul 
balenei s-a introdus o instalaţie frigo-
rifică cu peste 2.000 de tuburi metali-
ce care asigura corpului tot timpul o 
temperatură constantă. Stafful tehnic 
al echipajului care însoţea balena în 
turnee, injectau corpul marin lunar 
cu cantităţi considerabile de substanţe 
chimice de conservare, iar pentru a-şi 
păstra luciul cât mai aproape de reali-
tate, pielea balenei era unsă cu un strat 
subţire de glicerină. Nu se ştie suma 
pentru care a achiziţionat balena al doi-
lea proprietar însă cert este că cetaceul 
a pornit în cel mai lung tur din Europa 
şi Orientul Mijlociu pe roţi, făcând sen-
zaţie în aproape 30 de ţări. Pierre Siffer-
te Jean Rezzonico, dându-şi seama că o 
astfel de expoziţie nemaiîntâlnită până 
atunci poate deveni un fenomen la sca-
ră planetară, care va produce foarte 
mulţi bani, l-a motivat să se aventureze 
într-un turneu obositor sub pretext de 
circ educaţional care a durat 20 de ani. 
Şoferul trailerului cu 18 roţi care trans-
porta cetaceul a fost şoferul olandez 
Willy Pouwels fiind escortat în fiecare 
ţară de Organele de Poliţie sau Miliţie 
pentru a evita aglomerarea traficului. 

Balena Goliat a poposit și la 
Reghin 

Aşa a ajuns în luna ianuarie a anu-
lui 1964 celebra balenă şi în România 
prima oară la Sibiu apoi la Bucureşti-
Obor, după care a colindat pe roţi într-
un trailer de 25 de metri lungime oraşe 
precum  Ploieşti, Timişoara, Craiova, 
Arad, Braşov, Piteşti, Bacău, Brăila, 
Cluj-Napoca, Tîrgu-Mureş, Tîrnăveni 
sau Reghin, într-o expoziţie impresio-
nantă cum nu se mai văzuse nicăieri în 
lume. Cetaceul, care se estima în presa 
vremii că ar cântări cât 1000 de oameni 
la un loc, a poposit şi la Reghin expus 
pe roţi, cu acordul primarului de atunci 
Balazs Ludovic, lângă Parcul Tineretu-
lui în apropierea pieţei mici a oraşului 
pe atunci (în locul în care azi funcţi-
onează sediul Renel-ului), apoi între 
cele două parcuri din oraş, stârnind o 
senzaţie nemaipomenită până atunci în 
oraşul nostru, iar în a patra zi, la ple-
carea din oraş, gigantica creatură a fost 
expusă pentru scurt timp şi în piaţa de 
joi a Reghinului. Spectatorii erau şocaţi 
să vadă un asemenea monstru pe uscat 
,se înghesuiau să îl vadă, să îl miroase 
sau să îl pipăie. Ba mai mult, la un mo-
ment dat, o doamnă a venit cu o pâine 
să hrănească balena fiindcă nu îi era în 
clar dacă animalul marin este viu sau 
deshidratat de foame. 
Balena avea o lungime de 22 de metri 
şi o greutate de 68 de tone echivalând 
cu greutatea unei turme de elefanţi. 
Cercetătorii au folosit 7.000 de litrii de 
formol pentru a o îmbălsăma, pentru a 
nu produce mirosuri neplăcute. A fost 
expusă timp de trei zile, timp în care a 
fost vizitată de peste 3.000 de curioşi 

atât din Reghin cât şi din satele de pe 
Văile Gurghiului, Mureşului, Beicii, dar 
şi din satele de pe Câmpie. Veneau ţă-
ranii cu trenul, cu autobusul, cu căru-
ţele, cu bicicletele sau chiar pe jos zeci 
de km pentru a vedea balena, care nu a 
stârnit senzaţie doar prin dimensiune şi 
greutate, ci mai mult prin faptul că oda-
tă cu îmbălsămarea cetaceului, au fost 
scoase şi măruntaiele şi era o premie-
ră mondială pentru opinia publică, ca 
pentru costul unui bilet de 3 lei să aibă 
posibilitatea să se plimbe în interiorul 
ei precum personajul biblic „Iona” care 
fusese înghiţit de o asemenea creatură. 
Din aceste motive, pentru mulţi reghi-
neni, Balena ,,Goliat” a rămas una din-
tre cele mai frumoase amintiri din co-
pilăria şi adolescenţa lor. Inima Balenei 
Goliat cântărea 450 kg, cât o vacă, rini-
chii cântăreau 560 kg, ochiul 500 de kg, 
iar limba balenei cântărea peste 2200 
de kg. La expoziţia din centrul Reghi-
nului au stat la coadă mii de locuitori 
din oraş şi din satele dimprejur pentru 
a vedea minunea secolului XIX. Printre 
cei care mai trăiesc şi îşi amintesc cu 
plăcere de „Balena Goliat” se numără: 
Boaru Aurel fostul director al Cine-
matografului ,,Patria” Reghin, Natalia 
Gliga îndrăgita solistă de muzică popu-
lară, omul de afaceri Bereczki Emeric, 
Mera Alexandru numismat şi renumit 
filatelist, Csiki Iosif poliţist comunitar, 
Bloj Nicolae inginer (soţul cântăreţei de 
folk Sorina Bloj), Ioan Crişan profesor 
de fizică şi consilier local, Emil Maior 
preşedintele CARP Reghin şi arbitru de 
fotbal, Pal Samu profesor de biologie, 
Adorjani Laszlo fost director al IGCL 
Reghin, Leon Pop directorul Societăţii, 
SC Dacia SA”, doctorul radiolog Viluţ 

INEDIT 6

A fost odată... Balena Goliat 
Robert MATEI
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Moldovan, Cioba Ioan tehnolog, Vasi-
le Rău directorul Staţiunii de Cercetare 
a Ovinelor din Reghin, Ioan Bândilă, 
poet, jurnalist şi impresar artistic sau 
Aurelia Bucin şi Blaga Valeria actuale 
pensionare. 
În acea perioadă poliţistul local Csiki 
Iosif era un copil în vârstă de 14 ani 
însă îşi aminteşte şi azi evenimentul. 
„Eu locuiam aproape de zona unde au 
instalat cortul şi fiind acolo de când 
au ajuns în oraş m-am împrietenit cu 
unul dintre membrii echipajului care 
însoţeau balena, care mi-a cerut să le 
aduc un sac de iarbă şi drept recom-
pensă m-au lăsat să văd balena fără să 
plătesc bilet. Exista în lateral o scară să 
poţi urca pe platforma pe care era aşe-
zată balena Goliat, am intrat în bestia 
îmbălsămată, care era iluminată în in-
terior. Îmi amintesc traseul pe întreaga 

lungime, de la coadă până la capul ba-
lenei, care a fost îmbălsămată cu gura 
deschisă. Am intrat în pântecele ba-
lenei împreună cu mai mulţi copii de 
vârsta mea, eram de-a dreptul şocaţi. 
Dinţii erau nişte lamele foarte ascuţite, 
păşeam emoţionat în interiorul balenei 
care era deja pietrificată de la formol şi 
corpul părea că ar fi din gudron. Mi-a 
rămas întipărit în minte ochiul, fix şi 
rece al fiarei şi harponul cu care a fost 
ucisă balena.”
În 1964 aveam aproape 17 ani şi îmi 
amintesc că am venit la Reghin, cu 
trenul din Brâncoveneşti să vad Bale-
na ,,Goliat” Era un eveniment nemai-
pomenit până atunci în zona noastră 
care a făcut senzaţie în toată România 
şi eram foarte curios să o văd şi eu în 
carne şi oase. Intrarea la adulţi era 25 
de lei şi eu nu am avut suficienţi bani să 
plătesc un bilet, dar m-am tot învârtit 
în jurul acelui cort de circ uriaş până 

ce m-au lăsat organizatorii să intru fără 
să plătesc. Îmi amintesc că un transla-
tor explica în limba română cum a fost 

vânată balena, cât cântăreau organele 
monstrului marin, câtă cantitate de un-
tură se poate extrage dintr-un corp de 
68 de tone şi alte date interesante des-
pre viaţa acestor mamifere acvatice. În 
interiorul cortului erau expuse o mul-
ţime de pancarte în care erau înscrise 
greutatea organelor şi numele ţărilor în 
care a fost expusă până a ajunge în Ro-
mânia” îşi aminteşte azi Bândilă Ioan, 
poet, jurnalist şi impresar artistic.  

Balena reconstruită din hârtie, argilă, 
ipsos şi clei a lui Gustavo Cottino

Până să ajungă în România, Balena 
Goliat a mai colindat o mulţime de ţări 
şi capitale europene. Din presa vremii 
aflăm că în Franţa a fost expusă timp de 
doi ani de zile, apoi a revenit în Italia 
la Milano, a trecut prin Republica De-
mocrată Germană, Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Austria, Amsterdam şi 
Becs, în 14 iunie 1957 gigantul se afla 
în Marea Britanie în Christchurch, iar 
în 1961 ajungea la Budapesta, în ca-

pitala Ungariei. Dacă liderii maghiari 
bănuiau că balena este un instrument 
al CIA-ului care ar putea furniza pre-
ţioase informaţii militare americanilor, 

la graniţa bulgaro-română, cetaceul a 
fost verificat minuţios de Poliţia Repu-
blicii Populare din Bulgaria, deoarece 
serviciile secrete suspectau că balena ar 
putea fi folosită pe post de, cal troian”. 
Era perioada de refacere după Cel de-al 
Doilea Război Mondial, când domnea 
o nelinişte pe plan European. 

Goliat a ajuns până în Israel pe mare 

Faptul că însuşi brontozaurul preisto-
ric era un pui pe lângă Goliat, a creat 
o curiozitate atât de mare în rândul oa-
menilor de toate naţiile, încât la sfârşi-
tul anilor 60 balena era deja în Israel. 
În 1969 Goliat s-a întors în Italia, dar 
a fost victima unui ireparabil accident. 
Pentru a o achiziţiona la Haifa a fost pi-
renolezul Gustavo Cotino (un impresar 
important de la “Luna Park” şi un pran-
kster genial). În timpul unei călătorii 
pe mare o furtună a deteriorat animalul 
şi resturile au fost descărcate în cortu-
rile târgului din Bari. Pe ascuns fără să 
îl intereseze opinia publică, Cottino a 
plătit să fie reconstruit animalul ma-
rin cu amestec de hârtie, argilă, ipsos 
şi clei după care a început un nou tur 

în ţară care a cuprins cinci oraşe Bari, 
Roma, Florenţa, Bologna şi Torino. Din 
animalul original nu mai era aproape 
nimic (numai oasele de balenă), dar 
realizând o replică, Gustavo Cottino 
a rezolvat şi problema mirosului. În a 
doua sa viaţă, balena s-a oprit la Tori-
no din 28 aprilie 1970 timp de o lună. 
Expoziţia torineză a avut un asemenea 
succes încât să fie replicată doi ani mai 
târziu în parcul Valentino. Dacă în 
1954 torinezii au suportat cu greu pu-
toarea balenei autentice şi onestitatea 
lui Giuseppe Erba a fost criticată foarte 
dur de ziarul, Stampa”, 16 ani mai târ-
ziu acelaşi cotidian definea falsa balenă 
rămasă oarbă din înşelăciune ca fiind 
un “magnific exemplar” neştiind că în 
realitate e un fals reconstituit pe baza 
scheletului dintr-un amestec straniu de 
hârtie, argilă, ipsos şi clei. E curios cum 
nimeni, după 18 ani de la îmbălsăma-
rea sa teoretică, nu îşi punea problema 
de ce balena era învăluită într-un miros 
ce aducea mai mult a apă de colonie şi 
nu emana mirosul specific unui animal 
îmbălsămat. Gloria balenei a apus la în-
ceputul anilor 80 când ,,Goliat” a ajuns 
în Spania la Bullring Las Ventas, după 
ce a fost vândută unui circ şi de atunci 
nu s-a mai auzit nimic de această crea-
tură. Gurile rele spun că balena dispă-
rută într-un mod foarte misterios ar sta 
bine mersi în colecţia privată a unui om 
bogat, iar pântecele cetaceului a deve-
nit un loc de întâlniri de taină a unui 
cerc exclusivist din lumea milionarilor 
excentrici.  

7INEDIT

Ce impact a avut balena asupra reghinenilor?

Am fost şocat să văd pe viu o balenă în carne şi oase, cu gura larg deschisă în faţa mea ca într-un film de Alfred 
Hitchcock. Am studiat-o foarte atent eram elev în clasa a VIII-a şi îmi amintesc şi acum cum ne povestea unul 
dintre cercetătorii care însoţeau balena, metoda prin care se vâna un cetaceu în acea perioadă. Mult timp am fost 

marcat de faptul că vânătorii se lăsau înghiţiţi de balene pentru a intra în interiorul acestora după care cu un cuţit tăiau 
organele vitale care inevitabil provoca moartea acestora. A fost cred, cea mai educativă lecţie de biologie din toţi anii de 
şcoală pe care i-am făcut. rememorează Leon Pop.

„

OCHIUL    MAGIC Reghinenii suferă de boala „parchez unde vreau...”

Deşi pare o glumă la prima vedere, nu 
este deloc aşa. Atitudinea şoferilor din 
Reghin, fie că sunt locuitori ai acestui 
oraş ori sunt în tranzit, continuă să şo-

cheze şi să enerveze. 
Deseori ne atrag atenţia, maşini parca-
te hai-hui, transformând oraşul într-o 
adevărată junglă. Şoferii ignoră de cele 
mai multe ori semnele „nu parcaţi” ori 
acces auto”. Nu de puţine ori se întâm-
plă ca după semafoarele din centrul 
municipiului, cum facem dreapta spre 
Primărie, prima bandă să fie mereu 

ocupată de maşini parcate. Unii par-
chează pe trotuar, pietonii fiind nevoiţi 
să facă slalom printre „obstacole” deşi 
sunt pe teritoriul lor. 
O altă categorie de şoferi fără bun simţ 
sunt cei care blochează intrările/ieşiri-
le din curţi. Intrarea în sediul redacţiei 
ne este de multe ori blocată din cauza 

acestor şoferi. Aşadar, şoferi, trataţi-vă 
de această „boală”!
Câteva exemple de „Aşa nu!” în imagi-
nile alăturate:

Codruţa ROMANŢA
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ŞTIRI
Se ajustează tarifele de salubrizare
După ce proiectul a fost scos de câteva 
ori de pe ordinea de zi, iar la o şedinţă 
nu a întrunit numărul necear de voturi, 
proiectul de hotărâre privind ajustarea 
tarifelor pentru serviciile de salubriza-
re prestate de RAGCL Reghin, a trecut 
de votul consilierilor reghineni „A fost 
prevăzut ca atâta vreme cât reuşim să 
ne acoperim costurile, nu majorăm 
tariful. Cât am reuşit să rezistăm cu 
aceste tarife, am rezistat şi n-am soli-
citat ajustarea lor. Ajustarea înseamnă 
numai cu indicele de inflaţie” a decla-
rat Portik Adela, directorul economic 
RAGCL Reghin. Ajustarea serviciilor 
de salubrizare este de 3, 5 %.  (C.R.)

Ionel Gavrilă noul viceprimar al Si-
ghișoarei
Marţi, 26 mai, a avut loc şedinţa extra-
ordinară a Consiliului Local Sighişoa-
ra pentru alegerea noului viceprimar 
al municipiului, funcţie pentru care 
s-au înscris trei candidaţi: liberalul 
Ionel Gavrilă, social-democratul Adri-
an Bontea şi Claudiu Pop de la UIPS. 
Şedinţa a avut pe ordinea de zi două 
proiecte de hotărâre: cel privind con-
statarea încetării, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calită-
ţii de viceprimar al municipiului Sighi-
şoara, a consilierului local Dan Eugen 
Bândea, care a demisionat din motive 
personale şi alegerea unui nou vice-
primar. După procesul de votare s-a 
procedat la desigilarea urnei, şi la nu-
mărarea voturilor. Din cele 19 buletine 
de vot, 10 voturi le-a obţinut Ionel Gav-
rilă,  5 voturi Adrian Bontea şi 4 voturi 
Pop Claudiu. (R.M.) 

Prezenta declaraţie politică se referă la 
un aspect foarte important în ceea ce 
priveşte viitorul micilor fermieri şi în 
special al micilor producători de lap-
te. Este vorba de aplicarea prevederilor 
Legii 145/2014 în domeniul laptelui de 
bovine şi ovine.
Această lege stipulează faptul că în con-
formitate cu prevederile articolului 7 şi 
8 ,,se interzice comercializarea produ-
selor agricole fără carnet de comercia-
lizare.”
Din păcate, această lege şi aplicarea ei 
se adresează şi unei categorii de oameni 
săraci şi bătrâni, care nu vor reuşi să se 
alinieze cerințelor prevăzute în prezen-
ta lege.
Dacă această lege se aplică, respectând 
condițiile DSV, colectarea laptelui  este 
obligatorie de 2 ori pe zi, deci țăranul 

va trebui să se deplaseze la punctul de 
colectare cu 2 file pe zi, ceea ce înseam-
nă că  unui țăran nu îi ajunge un carnet 
de comercializare pe lună, deoarece are 
40 de file. Costul acestuia este între 30 
de lei şi 80 de lei, iar venitul unui mic 
producător de lapte este  de 100-150 de 
lei.
Am informații că marile firme deja au 
renunțat să colecteze laptele micilor 
producători români, deoarece presu-
pune o muncă infernală atât la sediul 
firmelor cât şi în cadrul primăriilor 
unde se vor centraliza şi raporta către 
finanțe. Acestor firme o să le fie mai 
convenabil să importe laptele din stră-
inătate decât să achiziționeze laptele 
autohton.
Iată un alt motiv prin care țăranul ro-
mân va renunța la creşterea de animale, 

din cauza birocrației şi îi luăm poate şi 
singura sursă de venit.
Completarea formularului din carnetul 
de producător este imposibilă în for-
matul din lege deoarece, la plecarea din 
curte, micul producător trebuie să spe-
cifice cantitatea de lapte, prețul unitar 
şi prețul total. Se ştie că în contractul 
negociat de procesatori cu producăto-
rii de lapte, plata se face la unități de 
grăsime, care la sfârşitul lunii transfor-
mă laptele dintr-o cantitate în una mai 
mare sau mai mică. 
Care ar fi soluția? Amendarea Legii 
145/2014 prin modificarea art. 7 şi 8 în 
care emiterea certificatelor de produ-
cător pentru micii fermieri cu una sau 
două vaci să se facă lunar. 
Iată cum o lege care era destinată com-
baterii speculanților şi samsarilor din 
piețe loveşte de fapt în țăanii şi micii 
producători de lapte. 
Fac un apel pe această cale tuturor 
colegilor parlamentari de a modifica, 
în regim de urgență prevederile Legii 
145/2014, pentru a debloca o situație 
deosebită apărută în agricultura româ-
nească.

Vă mulțumesc!

Deputat PNL Circumscripţia electorală 
nr. 28 Mureş,
Cristian CHIRTEŞ

Aproape 4.000 de hectare de teren cu 
vegetaţie forestieră de pe raza localită-
ţilor Răstoliţa şi Lunca Bradului rămân 
în proprietatea statului român, în urma 
unei hotărâri irevocabile a Tribuna-
lului Botoşani pronunţate în data de 
21.05.2015. 
Este vorba de 3.143,96 hectare de te-
ren cu vegetaţie forestieră de pe raza 
localităţii Lunca Bradului şi de 784 de 
hectare cu vegetaţie forestieră de pe 
raza comunei Răstoliţa, care au fost re-
vendicate de o persoană în calitate de 
moştenitoare a defunctului Elteto Dă-
nilă (Daniel). 
În anii 2006 şi respectiv 2008, persoana 
în cauză a formulat, la Judecătoria Re-
ghin, plângeri împotriva unor Hotărâri 
ale Comisiei judeţene pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Mureş, solicitând anularea 
acestora şi reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra suprafeţelor menţi-
onate. 
În 2009, Judecătoria Reghin a respins 
prima plângere, referitoare la terenul cu 
vegetaţie forestieră de pe raza localităţii 
Lunca Bradului, arătând că din actele 

depuse la dosar nu rezultă descendenţa 
directă a reclamantei faţă de defunc-
tul Elteto Dănilă (Daniel) şi, mai mult, 
deşi aceasta susţine că domeniul Elte-
to a fost administrat de CASBI, a ieşit 
de sub administrarea acestuia, iar din 
probele administrate nu rezultă trece-
rea terenurilor în proprietatea statului 
printr-un act abuziv şi ilegal. 
În urma formulării unui recurs împo-
triva acestei sentinţe de către petentă, 
în acelaşi an, la Tribunalul Mureş, s-a 
trimis cauza spre rejudecare la Judecă-
toria Reghin. 
Totodată, fiind înregistrată în 2008 tot 
la Judecătoria Reghin, o altă plângere a 
respectivei pentru terenul forestier de 
pe raza localităţii Răstoliţa, în 2012 a 
fost dispusă conexarea celor două do-
sare. 
Judecătoria Reghin a respins cererile în 
septembrie 2014. Instanţa reghineană a 
apreciat din nou că terenurile respec-
tive nu au fost trecute în proprietatea 
statului român printr-un act abuziv şi 
ilegal. 
Petenta a formulat din nou recurs, la 
Tribunalul Mureş. 

În acelaşi an, Comisia judeţeană pentru 
stabilirea dreptului de proprietate pri-
vată asupra terenurilor Mureş a solici-
tat strămutarea cauzei de la Tribunalul 
Mureş la o altă instanţă, de acelaşi grad.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a ad-
mis această cerere, dispunând strămu-
tarea cauzei de la Tribunalul Mureş la 
Tribunalul Botoşani. În 21.05.2015, 
Tribunalul Botoşani a respins ca nefon-
dat recursul declarat de petentă în do-
sarul 196/289/2008, împotriva sentinţei 
Judecătoriei Reghin, menţinând decizia 
acestei instanţe printr-o hotărâre irevo-
cabilă. Astfel, aproape 4.000 de hectare 
rămân în proprietatea statului român, 
după nouă ani de procese. Prefectul 
judeţului Mureş, Lucian Goga, în cali-
tate de preşedinte al Comisiei judeţene 
pentru stabilirea dreptului de proprie-
tate privată asupra terenurilor Mureş, 
mulţumeşte pe această cale public re-
prezentanţilor Direcţiei Silvice Mureş 
şi comisiilor locale pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra 
terenurilor Lunca Bradului şi Răstoliţa 
pentru sprijinul acordat. 

ASR Margareta, preşedintele Crucii Roşii România, în 
vizită la Tg. Mureş
Vineri, 22. mai, noul preşedinte ales al 
Crucii Roşii Române, Alteţa Sa Regală 
(ASR) Principesa Moştenitoare Marga-
reta a vizitat sediul Crucii Roşii din Tg 

Mureş. 
ASR şi-a exprimat dorinţa de a vizita 
toate cele 47 de filiale, iar la numai o 
săptămână de la alegeri, a revenit onoa-

rea Filialei Mureş de a primi oaspeţi. La 
acest eveniment au participat şi Raed 
Arafat, în calitate de vicepreşedinte al 
Crucii Roşii Române, precum şi Leo-
nard Azamfirei, rectorul UMF Tg. Mu-
res. Activitatea Crucii Roşii Mureş a 
fost prezentată de Silviu Lefter, director 
Crucea Roşie Română şi Magda Ber-
cea, director Filiala Mureş. ASR a ma-
nifestat interes pentru proiectele şi pla-
nurile de viitor, discutând în acest sens 
şi cu voluntarii care se aflau în sediu.
(C.R.)

DIVERTISMENT

Mă întâlnesc cu Mitică la un pahar şi la 
un moment dat îi zic:
- Auzi amice, nu te supăra, ştiai că ne-
vastă-ta e posedată?
- Ptiu, drace!! ce tot spui tu acolo?! ex-
clamă el, scuipând în sân şi făcându-şi 
cruce. Dar de unde ştii tu, mă rog?
- Păi am auzit că au avut-o aproape toţi 
dracii din cartier...
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Portik Adela director interimar la RAGCL

Se caută soluţii pentru moloz

În cadrul şedinţei Ordinare a Consiliu-
lui Local ce a avut loc în data de 21 mai, 
s-a adus în discuţie din partea consi-
lierului Zsigmond Zsolt propunerea 
de a se ţine cont şi de gunoiul neme-
najer, cum ar fi materialul provenit din 
urma demolărilor pe care cetăţenii nu 
au unde să îl depoziteze. Tot mai multe 
mormane de moloz apar pe spaţiul ver-

de, aruncat la marginea păduri ori pe 
malul apei, zone unde aruncarea molo-
zului este bineînţeles, interzisă. Tocmai 
din acest motiv, s-a propus identificarea 
unui teren şi amenajarea unui spaţiu 
pentru ca cetăţenii care deţin astfel de 
materiale să le poată depozita în locuri 
special amenajate. „Sunt de părere că 
această idee ar fi una binevenită tocmai 
pentru ca privaţii ori persoanele fizice 
care demolează o casă, iar în urma aces-
tor lucrări le rămâne o cantitate de de 

moloz, să poată preda acest moloz, con-
tra unei sume modice, către un depozit. 
Apoi acest moloz să se depoziteze, iar 
cei care au nevoie de el ca umplutură 
să-l poată cumpăra de la depozitul re-
spectiv. Sumele să nu fie mari, ci sume 
mici pentru a întreţine depozitul” a 
menţionat consilierul Zsigmond Zsolt. 
Primarul municipiului Reghin, Maria 
Precup a cerut şefului Staţiei de Sortare 
să identifice un teren ori dacă în incinta 
sau în zona Staţiei de Sortare ar fi po-

sibilă realizarea unui astfel de depozit 
împrejmuit. 
„Am avut oameni foarte conştiincioşi 
care atunci când au avut o demolare 
ne-au solicitat închirierea unui contai-
ner contracost, iar noi am ridicat acest 
gunoi. Din păcate nu toată lumea caută 
calea legală” a declarat Portik Adela, di-
rectorul economic al RAGCL Reghin. 

Codruţa ROMANŢA

Consilierii locali au aprobat încetarea 
mandatului a doi membri din Consiliul 
de Administrare al SC RAGCL Reghin 
şi încetarea mandatului directorului SC 

RAGCL SA Reghin precum şi aproba-
rea realizării selecţiei membrilor pen-
tru locurile vacante. Fostul director al 
RAGCL şi-a încetat mandatul în urma, 
pensionării. Totodată, ceilalţi membrii 
din Consiliul de Administrare al SC 

RAGCL, Angela Mariş şi Ioan Boţian 
şi-au dat demisia din această funcţie de 
membru. 
În urma eliberării postului de director 
general pentru asigurarea condiţiilor 
legale de funcţionare, a fost numită în 

funcţia de director interimar Portik 
Adela, având delegate atribuţiile de 
conducere şi responsabilităţile direc-
torului general, până la numirea unui 
nou director general cu respectarea 
OUG 109/2011.

Codruţa ROMANŢA

Curs vocaţional de formare 
protecţia consumatorului
Asociaţia Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Promovarea Progra-
melor şi Strategiilor din România, In-
fo-Cons (ANPCPPSR), desfăşoară un 
curs vocaţional de formare în domeniul 
protecţiei consumatorilor. Cursul este 
desfăşurat sub egida Federaţiei Asoci-
aţiilor de Cosumatori şi este avizat de 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor. Cursurile se oferă gra-
tuit cadrelor didactice. Modulul de curs 
este dezvoltat de o echipă de experţi în 
domeniul protecţiei consumatorilor, 
în cadrul trainingurilor organizate de  
BEUC – The European Consumers Or-

ganisation şi se încadrerează în Politica 
Europeană, privind protecţia consuma-
torilor, după un model desfăşurat şi în 
alte ţări. Înscrierea la Cursul Vocaţional 
de Protecţia Consumatorilor se face pe 
baza unui formular de înscriere, iar su-
portul de curs se transmite în format 
electronic împreună cu fişa de evaluare 
ce va trebui listată, completată şi sem-
nată de fiecare cursant în parte. Infor-
maţii suplimentare se pot găsi pe site-ul 
www.infocons.ro. 
(R.M.)        

Sprijin din partea C.L. pentru ri-
dicarea statuii Cardinalului 
Todea
A fost aprobată cooperarea dintre mu-
nicipiul Reghin şi Parohia Greco – Ca-
tolică Reghin 1 în vederea realizării 
statuii Cardinalului Alexandru Todea 
şi aprobarea amplasării acesteia în car-
tierul Libertăţii, mai precis în faţa Bise-
ricii Greco – Catolice. 
Parohia a solicitat în acest sens, cofi-
nanţarea pentru realizarea statuii, astfel 

încât consilierii locali au aprobat suma 
de 40.000 lei. Autoritatea publică locală 
finanţează o parte din costurile totale 
de realizare a statuii care se ridică la 
suma de peste 91.000 de lei. fără TVA. 
Conform solicitării depuse şi înregis-
trate la Primăria municipiului Reghin, 
statuia ar urma să fie amplasată în cur-
sul acestei veri. (C.R.)

Proiect pentru înlocuirea ”Monu-
mentul Eroilor” din Parcul Central

Proiectul cu numărul zece de pe ordi-
nea de zi din cadrul şedinţei Ordina-
re a Consiliului Local Reghin, a vizat 
aprobarea procedurii de concurs de 
idei şi soluţii pentru construirea unui 
nou grup statuar „Monumentul Ero-
ilor” în vederea înlocuirii actualului, 
situat în Parcul Central. Acest proiect 
a trecut de votul consilierilor locali cu 
unanimitate de voturi. Motivul pentru 
care se doreşte înlocuirea acestui Mo-
nument al Eroilor ţine de starea de-
gradabilă, precum şi de uzura morală 
a acestuia, în acest sens propunându-se 
realizarea unui nou grup statuar care 

să corespundă cu necesităţile actua-
le. „Considerăm că pentru a se realiza 
acest moment este imperios necesar 
a se aproba un concurs de idei/soluţii 
pentru edificarea unui nou grup statu-
ar care să se integreze în arhitectura pe-
isagistică din Centrul Istoric şi care să 
pună în evidenţă importanţa acestuia” 
de arată în materialul de şedinţă.  
Proiectul a fost aprobat cu amenda-
mentul propus de consilierul Asza-
las Gavril. „Propun ca din acest grup 
care se va ocupa de înlocuirea acestui 
monument să facă parte artiştii din 
Reghin care merită acest lucru. Aici 
mă refer la Simion Moldovan, Barothi 
Adam şi Iorga Francisc”. 

Codruţa ROMANŢA
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„Regele escrocilor” din România s-a născut la Reghin

Reghineanul Mihai Clipea în vârstă de 
63 de ani cunoscut în lumea anche-
tatorilor ca ,,Regele escrocilor” a fost 
eliberat anul acesta în 20 aprilie  din 
penitenciar. Omul, căruia puşcăria i-a 
devenit prima casă, a reuşit să înşele 
în formă calificată sute de oameni, în 
cei 37 de ani de când s-a specializat în 
„ţepe”. A ajuns prima oară la Miliţie la 
vârsta de 18 ani, iar la 26 de ani a in-
trat prima oară după gratii pentru în-
şelăciune. De atunci, escrocul a strâns 
nu mai puţin de 30 de dosare şi peste 
40 de ani de condamnări administrate 
de instanţele de judecată. Pe lângă în-
şelăciuni, reghineanul a săvârşit o serie 
de infracţiuni de uzurpare de calităţi 
oficiale, de-a lungul anilor dându-se 
drept inspector comercial, medic, ofiţer 
al fostei Securităţi, poliţist, procuror, 
patron de fundaţie de întrajutorare, 
inspector de metrologie, medic pentru 
Summit-ul NATO din Poiana Braşov, 
inspector de primărie, angajat al Crucii 
Roşii, consilier de preşedinte al Consi-
liului Judeţean şi chiar diplomat. Toate 
aceste funcţii le-a avut doar teoretic, fi-
indcă în realitate nu a avut nimic de-a 
face cu munca, nu a muncit pe state de 
plată  nici măcar o zi. Reghineanul şi-a 
petrecut ultimii 27 de ani în puşcărie 

şi de fiecare dată când a fost eliberat 
a promis poliţiştilor că se va reabilita. 
Mai nou s-a apucat de scris poezii reu-
şind să impresioneze prin calităţile po-
etice ale textelor şi prin umanitatea de 
care dă dovadă în versuri anchetatorii 
şi procurorii.  

Mihai Clipea e liber din nou  

Momentan nimeni nu ştie unde locu-
ieşte Mihai Clipea, el fiind un cetăţean 
voiajor, care îşi schimbă domiciliul 
foarte des, reşedinţa sa fiind o necu-
noscută chiar şi pentru oamenii legii. 
Ultima înşelăciune a comis-o în 2013, 
când abea împlinise un an de la ultima 
eliberare. Mihai Clipea, s-a recomandat 
ca fiind consilierul unui reprezentant al 
administraţiei publice locale din Bra-
şov şi a cerut de la mai mulţi bătrâni, 
câte 250 de lei pentru urgentarea unor 
acte care să faciliteze indexarea pensii-
lor. Poliţiştii l-au reţinut în mai 2013, a 
fost  judecat şi condamnat la patru ani 
de închisoare pentru înşelăciune. Pen-
tru că omul s-a comportat ,,exemplar” 
în detenţie  momentan este liber. Însă 
de fiecare dată când a fost eliberat con-
diţionat, după efectuarea a două treimi 
din pedeapsă, recidivistul s-a reîntors, 
la câteva luni, în celulă.   

În 1978 a dat o ţeapă de 600.000 
de lei  

Prima lovitură a dat-o în 1978, câşti-
gând o avere din vânzarea fictivă de 
covoare, după ce a înşelat asistentele 
Spitalului Judeţean din Tîrgu Mureş, 
pretinzând că lucrează la Direcţia Co-
mercială. Contra unei sume de bani, 
le-a promis acestora covoare persane 
lucrate manual. Clipea recunoaşte că a 
câştigat atunci 600.000 de lei şi doi ani a 
ţinut banii ascunşi. I-a împachetat într-
un sac şi i-a ascuns într-un nuc, după 
care i-a mutat într-un cireş. Fiind la 
prima condamnare a fost cu suspenda-
re, aşa că a avut timp să cheltuie banii 
pe distracţii. Abia după doi ani a făcut 
cunoştinţă cu puşcăria, când a primit 
prima condamnare cu executare, de un 
an şi 9 luni.
Chiar şi Revoluţia din 23 decembrie 
1989 l-a prins pe Clipea în arestul Mi-
liţiei Braşov, au urmat apoi alte înşe-
lăciuni care l-au făcut celebru precum 
vânzarea Parcului Central ,,Nicolae 
Titulescu” şi a Cimitirului Eroilor din 
Braşov pentru care a încasat 20.000 de 
mărci în 1990 de la un om de afaceri 
german.

Mihai Clipea un expert în înșe-
lăciuni   

Conform unui articol din ,,Adevărul.
ro” publicat în 21 mai 2014, Clipea 
mărturiseşte că ,,ai nevoie de antre-
nament pentru a fi escroc. A executat 
aproape 30 de ani de puşcărie, în mai 
multe penitenciare din ţară şi nu şi-a 
schimbat specialitatea timp de 40 de 
ani. Recidivistul a comis  numai fapte 
de înşelăciune şi chiar el recunoaşte că 
nu poate să fac nicio înşelăciune decât 
dacă serveşte înainte câteva pahare de 
coniac sau votcă, după care îşi pregăteş-
te textul ca un actor în oglindă. Chiar 
dacă opinia publică îl cataloghează ca 
fiind un ,,escroc de profesie” din sutele 
de persoane pe care le-a înşelat, Clipea 
mărturiseşte că au fost şi câteva cazuri 
în care le-a dat banii înapoi celor înşe-
laţi pentru că a avut mustrări de conşti-
inţă. ,,Eu sunt un escroc sentimental, de 
modă veche. Nu sunt ca alţii, care înşa-
lă cu sume mari de bani. Am luat sume 
modice şi nu am dat în cap la nimeni. 
Oamenii aveau atâta încredere în mine, 
încât ei îmi spuneau unde îşi ţin banii 
şi îmi luam singur câte 200-300 de lei. 
Atât timp cât sunt proşti pe lumea asta, 
meseria de escroc nu va dispărea“, de-
clara Mihai Clipea în acealaşi interviu 
din 2014.

Robert MATEI

Jocurile Naționale Special Olympics România 2015 la Tîrgu Mureş
În perioada 29 mai – 1 iunie, se desfă-
şoară la Tîrgu-Mureş Jocurile Naționale 
Special Olympics România 2015. Acest 
eveniment este considerat cel mai mare 
eveniment sportiv din 2015 pentru per-
soanele cu dizabilităţi intelectuale. La 
manifestare şi-au anunțat prezența pes-
te 300 de sportivi de la diverse asociații, 

organizații şi şcoli speciale. Aceştia vor 
concura la competiții sportive de atle-
tism, badminton, bocce şi înot la Sala 
de sport „Anton Pongracz” şi la bazinul 
de înot din cadrul Universității de Me-
dicină şi Farmacie Tîrgu Mureş.
Evenimentul este organizat cu sprijinul 
Fundației Vodafone România şi în par-

teneriat cu Primăria Municipiului Tîr-
gu Mureş, Consiliul Județean Mureş, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Tîrgu Mureş, Asociația Down Mureş, 
Fundația Aplha Transilvană, Centrul 
Şcolar pentru Educație Incuzivă Nr.2, 
Şcoala Populară de Arte, Colegiul 
Național „Unirea” din Tîrgu Mureş.

Ceremonia de deschidere, în cadrul 
căreia invitații vor oferi un program 
artistic unic, se va desfăşura sâmbătă, 
30 mai 2015, în intervalul 19:00-  21:00  
la  Sala Polivalentă, din Parcul Sportiv 
Municipal nr. 4.

Aprinderea Flăcării Speranței, Cercul 
prieteniei, Jurământul Special Olym-
pics, spectacolul bucuriei de a partici-
pa şi al dorinței de a câştiga sunt doar 
câteva dintre momentele evenimentu-
lui sportiv Special Olympics. Flacăra 
Speranţei va fi purtată în data de 30 
mai 2015 pe traseul Consiliul Județean 
Mureş spre Piața Trandafirilor, str. Ho-
rea, str. Cuza Vodă, str. Tamas Erno, 
str. Uzinei, Sala Polivalentă din Parcul 
Sportiv Municipal nr. 4. 
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