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Sfârşitul trecut de săptămână a reunit la Ibăneşti, pe Valea Gurghiului, zeci de sportivi şi iubitori ai competiţiilor de Off Road.

Editorial

Robert MATEI
Zilele trecute făcând o serie de cercetări în cimitirele
Reghinului pentru a căuta mormântul unui reghinean
care a deţinut un autograf aparţinând voievodului Mihai Viteazu, am dat peste multă ipocrizie în cimitire.
Am constatat că trăim nişte vremuri în care nici să mori
nu mai poţi, aşa cum scrie în Sfânta Scriptură pentru
că am descoperit că ,,moda morţilor vii” e în floare. În
toate cimitirele din municipiu o sumedenie de cripte
care impresionează prin arhitectură şi cavouri opulente

Moda ,,morţilor vii” din cimitire, ultima fiţă
în materie de prost gust
pavate în marmură şi granit sunt ridicate şi serigrafiate cu fotografiile unor localnici care trăiesc bine mersi,
însă şi-au dorit să îşi pregătească plecarea în stil mare.
Se pare că unii reghineni vor să îşi păstreze opulenţa
şi după moarte, elogiaţi prin fotografii şi tot felul de
inscripţii învăluite într-o taină care pur şi simplu te
înfioară. Cel mai bizar mi s-a părut un mormânt pe care
s-a tras gazon artificial pentru a opri vegetaţia să mai
crească şi atunci m-am gândit cât de răi am ajuns, să
oprim sinteza viului şi laboratorul naturii să îşi urmeze
cursul firesc. Când şi aşa e plin de morţi fără urmaşi, a
căror morminte sunt invadate de burieni începând de la
profesori, la protopopi sau chiar la doctori în drept, care
cândva au însemnat ceva pentru acest Reghin ,,oraş de
pe deal”. Nimeni pare că nu îşi mai aduce aminte de ei.
Mai oribil mi s-au părut o mulţime de plăci funerare pe
care sunt inscripţionate telefoanele şi adresele de e-mail
a celor care au realizat crucile de la căpătâiul morţilor,
de parcă de acolo de unde merg sufletele mai pot să le
facă reclame cu discount. În opinia mea este o ,,modă
de prost gust” care contravine învăţăturilor bisericii şi
nu are nimic din sacralitatea unui loc de îngropăciune.

Sincer astfel de morminte nu găseşti nici măcar în Ierusalim, în ,,Ţara Sfântă”, asemenea cruci şi cavouri nu
am văzut nici la părintele Arsenie Boca, nici la parintele
Nicolae Steinhardt sau Arhimandritul Arsenie Papacioc. Dumnezeu nu are nevoie de marmură şi mozaicuri
,ci de suflete smerite, probabil că aceste persoane cred că
relaţia lor cu Dumnezeu se rezumă doar la a-ţi comanda
un cavou pentru a nu te lua moartea prin surprindere,
în timp ce raiul îl văd ca pe o opţiune. Cred că în primul
rând posesorii acestor locuri de veci, nelalocul, lor ar
fi trebuit prima dată să îşi mântuiască sufletele şi apoi
să se gândească la imaginea lor. ,,Privegheaţi că nu ştiţi
nici ziua nici ceasul „ (Matei 25,13) – a spus Domnul
Isus Hristos. Cred că în această poruncă, se rezumă întreaga înţelepciune creştină despre mântuirea omului.
Mai urmează să se introducă şi la noi moda morţilor
invitaţi la propriul lor parastas sau priveghiul la care defunctul stă la masă cu familia şi prietenii, cu un pahar
de băutură în faţă şi cu o ţigară între degete, obicei care
a devenit tot mai apreciat în Occident.
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ANVR Reghin anunţă - Au mai rămas 390 de veterani de război
Robert MATEI
Biroul subfilialei Reghin a Asociaţiei Naţională a Veteranilor de Război
(ANVR) aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, anunţă că au
mai rămas 390 de veterani de război în
Reghin și în cele 26 de localităţi arondate. Dintre aceștia, 45 sunt bărbaţi și
345 femei văduve de război. În primele
trei luni ale anului 2015 s-au stins din
viaţă 20 de veterani, iar în trimestrul
II până la data de 8 iunie, au trecut la
cele veșnice un număr de 25 dintre care
20 femei și 5 bărbaţi. În 21 de ani de la
înfiinţarea subfilialei Reghin, au pierit
2573 de veterani de război din Reghin
și împrejurimi, care au luptat în armata română, văduve de război și români
care au luptat în alte armate. Pierderea

acestor oameni de onoare a judeţului
Mureș implică tot atâtea mărturii pierdute din cel de al Doilea Război Mondial care nu au apucat să fie scrise în
cărţile de istorie. Biroul Asociaţiei Veteranilor de Război, subfililala Reghin
anunţă că acești oameni care s-au jertfit
pentru întregirea ţării au fost decoraţi
de statul român cu distincţii, precum
medalia ,,Bărbăţie și credinţă”, „Crucea Serviciului Credincios”, ,,Medalia
Victoria” (a marelui război pentru civilizaţie 1916-1921), „Steaua Republicii
Populare Române”, medalia ,,Virtutea
Militară” sau medalia ,,Crucea Comemorativă a celui de al II-lea Război
Mondial 1941-1944”.

Au mai rămas 390 de veterani de război

Maria Borzan va deveni “Cetăţean de onoare al Reghinului”
Robert MATEI
Activitatea știinţifică de 28 de ani în
slujba Muzeului Etnografic și cele mai
importante realizări ale Mariei Borzan
au fost elogiate vineri, 5 iunie, în cadrul
ședinţei festive a Simpozionului Naţional “Interferenţe Cultural-Etnice”, la
Business Cafe. Primarul Maria Precup
i-a conferit fostei directoare a muzeului, distincţia ”Meritul Cultural” pentru merite deosebite în domeniul muzeografiei etnografice și a precizat că
în curând Consiliul Local îi va atribui
proaspetei pensionare și titlul de “cetăţean de onoare al municipiului Reghin”.
În același cadru festiv reprezentanţii instituţiilor muzeale din ţară prezenţi la
Reghin au primit în dar cea mai recentă
carte coordonată de Maria Borzan intitulată ,,IMPRESII DESPRE MUZEU ȘI
OAMENII LUI”. Cartea a fost editată
de Editura Nico și a fost prefaţată de
dr. Nicolae Băciuţ directorul Direcţiei
Judeţene pentru Cultură și Patrimoniu
Mureș, prezent la eveniment. Maria
Borzan s-a născut la Târnăveni, la 15
octombrie 1951. După ce a terminat
școala generală și Liceul “Alexandru Sahia”, în anul 1970 a urmat cursurile Institutului Pedagogic din Tîrgu-Mureș,
secţia Istorie-Geografie și apoi Universitatea din București, Facultatea de Filozofie-Istorie. După absolvire a lucrat
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Târgul Fetelor de la Gurghiu

Primăria și Consiliul Local Gurghiu în
colaborare cu Asociaţia Comunităţii
Văii Gurghiului împreună cu Asociaţia
Culturală „ Pe Mureș și pe Târnavă” organizează în data de 28 iunie tradiţionalul „Târgul Fetelor”.
Deschiderea oficială a târgului va avea
loc de la ora 11.00, în prezenţa oficialităţilor, după care pe scenă vor urca
artiști și formaţii locale și din împrejurimi. Cei prezenţi vor putea admira și

Credință
Faptul de a crede în realitatea unui lucru
sau fenomen, manifestat într-o convingere ar putea fi o definiție a credinței.
Acest termen este foarte des utilizat și
asociat cu religia creștină și convingerea existenței lui Dumnezeu, percepută
ca un act de fidelitate, de sperață și ca
o datorie sfântă. În societatea urbani-

Maria Borzan a primit distincţia ”Meritul Cultural”
ca și profesor de istorie timp de trei ani
la Voșlobeni în judeţul Harghita. În
anul 1976 prin căsătorie cu ing. Nicolae
Borzan s-a stabilit la Reghin unde și-a
continuat activitatea la catedră predând
istoria și știinţele sociale în cadrul Liceelor Nr. 1 și 2 și la Școlile Generale Nr.
1 și Nr. 5 din oraș până în luna septembrie a anului 1987 când a fost numită
director al muzeului etnografic, funcţie
care a deţinut-o până la pensionarea sa,
survenită la începutul lunii aprilie.
A parcurs toate gradele profesionale
și a ars ca o lumânare la ambele capete pentru etnografie
expoziţia de costume populare “Carul
cu zestrea miresei” – Artă Meșteșugărească și vor fi parte a lansării de CD de
muzică populară de pe Valea Gurghiului “Mâine-i târgul la Gurghiu”.
Totodată Primăria Gurghiu va premia
cu diplome speciale cuplurile care împlinesc în acest an 50 de ani de căsnicie.

D.J. Breaza – Voivodeni, asfaltat după 20 de ani

Drumul Judeţean 154 J Breaza - Voivodeni – Glodeni, prin care zona este
legată de municipiul Reghin, s-a finalizat în 11 iunie. Drumul, cu o lungime
de 4,1 kilometri, asfaltat după 20 de ani

În cei 28 de ani, Maria Borzan a parcurs toate gradele profesionale, de la
muzeograf până la cercetător știinţific
și a ajuns un expert etnograf, foarte
priceput, care a reușit chiar să claseze
în urmă cu șase ani, colecţia de cătrinţe
a muzeului la statutul de tezaur, după
două contestaţii la comisia naţională
a Ministerului Culturii, care o trecuse
la fond. În cele aproape trei decenii de
activitate, cercetătorul știinţific a scris
istorie pentru Muzeul Etnografic din
Reghin, începând cu readucerea instituţiei în circuitul naţional în reţeaua
muzeelor, continuând cu munca de formare a unui nou colectiv de specialiști
în cadrul muzeului reghinean și nu în
de așteptări, are în prezent o lăţime de
peste 6,5 metri, este prevăzut cu șanţuri care să faciliteze scurgerea apei, și
îndeplinește toate standardele de siguranţă și confort. Tronsonul de drum are
o garanţie de 2 ani și este o investiţie
care va reduce considerabil costurile
operatorilor economici din zonă și va
facilita deplasarea elevilor care frecventează școala în Reghin. (R.M.)

Lecţii de limbi străine și navigare pe internet pentru pensionari
Centrul de Limbi Străine Eureka din

Ilie FRANDĂŞ
zată și modernizată a lumii de astăzi,
ca oricare alt termen, și credința și-a
pierdut oarecum din calitatea valorică
necesară, fiind mai mult declarată decât trăită. Totuși, pe la noi, pe la sate, în
comunitatea cărora tradiția se respectă
încă, dogma credinței este percepută
ca o îndumnezeire a realului, limitată

însă la rezonanța sunetului de clopot
din turnul bisericii. Viața, disciplina,
comportamentul și felul de a fi a omului de la țară, se manifestă în parametrii credinței creștine din care izvorăște
dragostea unuia față de celălalt, mila,
toleranța și iertarea. El se consideră
credincios și creștin, luând în conside-

ultimul rând cu organizarea sistemului
de evidenţă în muzeu. Sub conducerea
cercetătorului știinţific Maria Borzan
s-a început munca de transpunere a
filmelor de pe 16 mm care se aflau în
arhiva muzeului, pe casete video și realizarea comentariilor, pentru a putea
fi folosite în activităţi culturale. Din
2004, cercetarea și filmarea obiceiurilor
și a meșterilor populari din zonă s-au
intensificat completându-se arhiva de
film documentar. Până în prezent s-au
realizat 100 de filme documentare și
evenimente, pe teme de obiceiuri și
meșteșuguri pentru patrimoniul muzeului, dintre care aproape 90 de pelicule
sunt realizate de ,,DOAMNA ETNOGRAFIEI ROMÂNEȘTI” cum a numito Mihai Dâncuș, directorul Muzeului
Etnografic din Sighetul Marmaţiei, pe
cercetătoarea adoptată de plaiurile reghinene în urmă cu 38 de ani. “Această
distincţie pe care mi-a oferit-o doamna primar în numele Consiliului Local.
dar și colegii de la muzeu în frunte cu
managerul Roxana Man, este bucuria
cea mai mare făcută unui om la finalul
activităţii sale. Este recunoașterea muncii de ani și a pasiunii pentru că în etnografie, spre deosebire de multe domenii
de activitate, nu poţi să faci faţă dacă nu
te pasionează acest domeniu” a declarat
Maria Borzan.
Reghin ca parte a proiectului ,,Campioni fără Vârstă” din cadrul Asociaţiei ,,Inovaţie în Educaţie Eureka”,
organizează cursuri de limbi străine
pentru vârstnici și lecţii de navigare
pe internet. Pensionarii reghineni se
pot înscrie la cursuri cu ajutorul unui
simplu cupon de pensie. Organizatorii
oferă gratuitate pensionarilor cu venituri până în 500 de lei, iar pentru cei
care depășesc acest cuantum se plătește
o taxă de înscriere de 50 de lei, cu care
vârstnicii pot să beneficieze de un curs
de 36 de ore, urmând ca al doilea nivel de pregătire a cursului să fie gratuit.
(R.M.)

TABLETĂ
rare cele două elemente ale ființei sale,
trupul și sufletul, într-o relație permanentă cu divinitatea. Astfel, cucernicia,
cuvioșenia, evlavia, pietatea, smerenia
și râvna, au fost și rămân încă elemente
calitative ce îl caracterizează pe omul
care face legături între imanență și
transcendență, adică între a fi și a crede.
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Mașini modificate și mulţi cai putere pe Valea Gurghiului
Codruţa ROMANŢA
Sfârșitul trecut de săptămână a reunit
la Ibănești, pe Valea Gurghiului, zeci
de sportivi și iubitori ai competiţiilor
de Off Road. PC House Trophy este o
competiţie pentru mașini 4x4, organizată pentru a patra oară pe Valea Gurghiului. În acest an, sistemul de organizare s-a modificat prin introducerea
unui nou sistem de navigare “Este vorba despre un sistem după traseu care se
poate descărca pe o tabletă sau pe un
telefon inteligent. Odată cu introducerea acestui sistem există un control mai
precis asupra mașinii, asta însemnând
că zonele care se doresc a fi protejate de
traseul mașinii pot fi protejate 100%”
ne-a declarat Liviu Iernean, directorul
de concurs.
Competiţia de la Ibănești a avut
două etape în cadrul Campionatului
100Tracks, fiecare etapă a punctat individual în clasamentul general. Etapa
3 a avut loc pe data de 19 iunie 2015
(vineri), iar etapa 4 s-a desfășurat pe
data de 20 iunie 2015 (sâmbătă) ambele zile incluzţnd clasele HARD și
SOFT. “100Tracks” este un Campionat

European de automobilism ce îmbină
abilităţile de pilotaj cu navigaţia și orientarea în teren accidentat, urmărind
un traseu prestabilit în format GPS
(Master Track). Etapele campionatului
au putut fi urmărite live pe site-ul evenimentului: www.100tracks.net. “Am
fost primiţi foarte bine aici pe Valea
Gurghiului, lumea ne place și se pare că
a prins foarte bine acest sport și printre
localnici” a adăugat Liviu Iernean.
Văile Fătăciuniţa, Tireu și Tisieu au fost

puncte pe care participanţii au fost nevoiţi să le străbată. În prima zi de concurs, în cadrul clasei Soft, participanţii
au intrat în concurs având mașini cu
puţine modificări, dar unde au avut de
străbătut un traseu de 130 de kilometri.
În clasa Hard au fost combinate mașinile modificate cu mașinile construite,
unde participanţi au străbătut 38 de
kilometri. Relieful de pe Valea Gurghiului a dat posibilitatea participanţilor
să testeze tehnic cum se comportă pilotul, navigatorul și mașina. Traseele
pe care mașinile au intrat în concurs
au fost făcute de Liviu Iernean ajutat
de un coleg, s-a lucrat aproape o lună și
jumătate motiv pentru care au străbătut
aproximativ 3000 de kilometri în teren”
Harta traseului este primită de concurenţi în seara de dinaintea competiţiei,
neavând posibilitatea să cunoască din
timp ceea ce urmează a găsi în teren
„Chiar dacă ar parcurge traseul înainte
nu ar avea nimic de câștigat și tocmai
din acest motiv am acceptat ca în acest

an să avem participaţi locali în noul sistem„ a declarat Liviu Iernean.
Decizia de a intra în noul sistem a fost
de a scoate în evidenţă atuurile piloţilor
și nu doar ale mașinilor. Proba Specială
din cadrul Clasei Hard, a fost una scurtă, de aproximativ un kilometru, dar
care a scos în evidenţă atât posibilităţile
mașinii, ale troliului, cât și munca în
echipă dintre pilot și copilot, unde au
fost puse în practică toate cunoștinţele
acestora.
Un mare accent s-a pus și de această
dată pe măsurile de securitate, drept
pentru care din punct de vedere medical, organizatorii au fost pregătiţi,
beneficiind ajutorul serviciului de ambulanţă Samaritanus din Tîrgu-Mureș
,care au pus la dispoziţie doi medici,
patru paramedici, o salvare și două
mașini 4x4 echipate pentru intervenţie
medicală.
(Mai multe imagini pe pagina de facebook a ziarului Glasul Văilor)
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La Evidenţa Populaţiei din Reghin se respectă cetăţeanul
Robert MATEI
În anul 2014, la ghișeele Serviciului
Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Reghin s-au primit și rezolvat
peste 14.300 de solicitări ale cetățenilor,
din care, 11.700 pentru eliberarea cărţii
de identitate sau înscrierea reședinței și
2.600 pentru eliberarea certificatelor de
naștere, căsătorie sau deces. ,,Cum atât
depunerea solicitării cât și ridicarea actului de identitate sau a certificatului de
stare civilă întocmit se face doar personal, rezultă că doar în anul 2014, peste
28.600 de persoane au accesat ghișeele
serviciului nostru. Dacă adăugăm la
aceștia și însoţitorii persoanelor sub
18 ani precum și proprietarii imobilelor ce s-au prezentat pentru semnarea
declaraţiilor de consimţământ, rezultă
că, în fiecare an trec pragul instituţiei
noastre un număr semnificativ de cetăţeni, comparabil cu întreaga populaţie
a Reghinului” a declarat pentru ”Glasul

Văilor” șef serviciu, comisar șef de poliţie Matei Ioan-Mugurel.
Sistemul Electronic de Ordonare a
Fluxului de Cetăţeni a eliminat cozile
de la ghișee
Un asemenea trafic de solicitanţi e firesc să aibă și momente mai aglomerate, îndeosebi la începerea programului, când de regulă se prezintă cei mai
mulţi cetăţeni. Deși sala de așteptare a
evidenţei persoanelor a fost prevăzută
cu 14 scaune. Culmea că acestea erau
în cea mai mare parte din timp neocupate, solicitanţii așteptând din „reflex”
15 - 60 minute în picioare, doar în ideea
de a-și păstra rândul. ,,Faţă de necesitatea arătată și de respectul cuvenit cetăţeanului ce se adresează unei instituţii
publice, la compartimentul de evidenţă
a persoanelor din cadrul SPCLEP Reghin, din luna iunie 2015, s-a implementat un sistem electronic de dirijare
și ordonare a fluxului de cetăţeni. Astfel, în momentul în care cetăţeanul se

Se schimbă contoarele de apă
(C.R.)

Compania AQUASERV S.A. demarează
o acţiune de modernizare a parcului de
contoare de branșament din toate cele 7
orașe din zona sa de operare. Datorită
unei investiţii de aproximativ 22 de milioane de lei, vor fi înlocuite aproape 40
000 de contoare, cu altele mult mai performante, care permit printre altele, citirea de la distanţă a consumului de apă
potabilă. Această investiţie este inclusă

în proiectul „Investiţii pentru exploatarea și întreţinerea sistemelor de apă și
canalizare la nivelul ariei de operare a
Operatorului Regional S.C. Compania
AQUASERV SA Tîrgu-Mureș. Modernizarea parcului de contoare este un
proiect cofinanţat din Fondul de coeziune al U.E., prin Programul Operaţional Sectorial POS Mediu 2007-2013.
Atât pentru Compania AQUASERV cât
și pentru clienţi, noile contoare sunt o
investiție avantajoasă, care reduce cos-

Sistem electeronic de ordonare la Evidenţa Populaţiei din Reghin
prezintă pentru întocmirea cărţii de
identitate și are asupra sa toate actele
necesare, ia un număr de ordine, după
care așteaptă comod, pe scaun afișarea
numărului său deasupra ușii unde este
invitat să intre, având asigurat dreptul
la o primire atentă și politicoasă, fără
cozi la ghișee și cu un răspuns clar la
cerere în cel mai scurt timp” a precizat

Matei Ioan-Mugurel.
Neoficial, membrii echipei care au instalat sistemul, au remarcat aspectul și
funcţionalitatea sălii de așteptare a serviciului reghinean, apreciind-o ca fiind
„una dintre cele mai frumoase săli pe
care le-au întâlnit în ţară, mai cochetă
chiar și decât altele aflate în reședinţe
de judeţ” .

turile privind deplasarea și personalul
necesar pentru citirea fizică a vechilor
contoare. Acurateţea înregistrărilor este
asigurată, noile contoare furnizând date
corecte, fără erori, având o clasă de precizie superioară. Toate contoarele sunt
prevăzute cu module radio, care permit citirea consumurilor de la distanță.
Astfel, consumul înregistrat poate fi
citit cu regularitate și cu o frecvenţă
crescută, chiar și atunci când angajații
AQUASERV nu au acces la contor, iar
facturarea se poate face pe baza consumului real, nu a unor estimări. Mai
mult, înregistrările sunt stocate în baze
de date, din care pot fi aflate cu ușurință
valorile din orice moment și depistate
în timp real consumurile neobișnuit de
mari, care ascund eventuale defecte ale
rețelelor interioare.
Este foarte important de reţinut faptul
că, datorită tehnologiei de ultimă oră și
a senzorilor cu care sunt dotate, noile
contoare blochează automat furnizarea
apei potabile, în momentul celei mai
neînsemnate intervenţii neautorizate.
Acest lucru va avea ca efect depistarea
mult mai ușoară și descurajarea consumurilor neautorizate.
Clienţii AQUASERV nu trebuie să plătească nimic pentru montarea noilor

contoare însă, după instalarea acestora, distrugerea contorului ca urmare a
unei intervenţii neautorizate sau neprotejarea corespunzătoare a acestuia, va fi
sancţionată potrivit Regulamentului
serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, cu plata unei despăgubiri civile în valoare de 5000 lei/
contor deteriorat.
Lucrările de înlocuire a parcului de
contoare a început luni, 15 iunie 2015,
într-o primă etapă în localităţile: TîrguMureș, Reghin, Luduș și Iernut.
Clienții vor fi informaţi cu ajutorul
unor pliante, distribuite în cutiile poștale cu 48 de ore înainte, cu privire la
data programată pentru înlocuirea
contorului, pentru a fi prezenţi la domiciliu. La sfărșitul fiecărei săptămâni, pe
site-ul www.aquaserv.ro și în presă vor
fi publicate străzile programate pentru
înlocuiri în săptămâna următoare. ”Solictăm sprijinul clienţilor AQUASERV
pentru ca acţiunea de modernizare a
parcului de contoare să se defășoare
conform programului, iar data de finalizare a acesteia, 30 noiembrie 2015, să
poată fi respectată” se arată într-un comunicat emis de compania A-quaserv.

O nouă performanţă atletică pentru Mihai
Gherghel
Mihai Gherghel supranumit ,,Superman de la Gurghiu,, fost director al
Colegiului Silvic din Gurghiu, a reușit o nouă performanţă atletică, în 24
mai, la Tîrgu-Mureș, la prima ediţie a
competiţiei sportive „ASCOTID Trail
Race”, câștigând locul I la categoria + 60
după ce a reușit să parcurgă cei 10 km,
într-o 1 oră, 15 minute și 51 de secunde. ASCOTID Trail Race reprezintă o
competiție de alergare pe teren accidentat care susţine activitatea fizică pentru
toate categoriile de vârstă. Evenimentul
nu este dedicat exclusiv persoanelor
diabetice, ci și populației generale care
optează pentru practicarea efortului
sportiv. Competiţia a avut ca punct de
pornire Platoul Cornești, cu trei probe
și un singur obiectiv, depăsirea limitelor!. ,,Realizarea acestei acţiuni sportive a urmărit în primul rând asocierea
dintre activitatea fizică și starea de sănătate, iar eu cred că am demonstrat
că dacă îţi trăiești viaţa în pas alergător poţi depăși recorduri și la 74 de ani.

La vârsta la care majoritatea celorlalţi
pensionari sunt neputincioși și așteaptă
poștașul cu pensia să își cumpere medicamentele pentru bolile de care suferă,
eu alerg și sunt medaliat la foarte multe
competiţii, ceea ce înseamnă că sportul
îţi poate aduce satisfacţii și ca septagenar” a declarat zâmbind pentru Glasul
Văilor, Mihai Gherghel. Pe lângă proba
de cros de 9 km la care au luat parte 150
de alergători, crosul a avut și o probă de
semimaraton de 21 de km la care s-au
aliniat la start 120 de participanţi și o
probă dedicată copiilor, de 1,7 km. Evenimentul a fost susţinut de actorul Dragoș Bucur, iar vedeta competiţiei a fost
ultra-maratonist-ul londonez Gavin
Griffiths, care la vârsta de doar 8 ani, a
fost diagnosticat cu diabet tip 1. Britanicul a venit să alerge la Tîrgu-Mureș
pentru a demonstra că prin activitatea
sportivă intensă, diabetul nu te poate
opri în a obţine ce îţi dorești. (R.M)
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Rusaliile sărbătorite la Rușii Munţi cu muzică, dans și artificii
pagină realizată de
Robert MATEI
A devenit deja o veche tradiţie ca Sărbătoarea de Rusalii să fie cinstită la
Rușii Munţi cu tradiţionalul ,,Târg al
Portului Popular și al Rusaliilor” care în
acest an s-a bucurat de prezenţa a șapte ansambluri, o orchestră și soliști de
folclor de renume precum Ioan Dordoi
și Felix Gălan și artiști de muzică ușoară precum Mircea Baniciu și Rafael ex
solistul IRIS. Apogeul manifestărilor a
fost atins duminică la 22.30 odată cu
startul focurilor de artificii care timp de
11 minute au luminat cerul comunei.
La „Târgul portului popular și al Rusaliilor”, participanţii au avut posibilitatea
să deguste și să își comande, atât produse tradiţionale românești cât și gustări calde și reci mai puţin tradiţionale
preparate direct sub ochii lor. Alături
de decoraţiuni, cadouri și suveniruri,
obiecte din sticlă, lemn, cadouri diverse, obiecte lucrate manual și artizanat,
comercianţii s-au străduit să îi răsfeţe
pe copii cu o sumedenie de surprize,
începând de la ,,roata norocului” la
trenuleţe și hinţi și tot felul de jocuri
realizând un adevărat parc de distracţii în târgul din apropierea terenului de
fotbal.
,,Cupa Rusaliilor” a ajuns în posesia
fotbaliștilor de la FCSB Rușii-Munţi
Asociaţia Sportivă Mureșul RușiiMunţi, secţia fotbal, în colaborare
cu Primăria și Consiliul Local RușiiMunţi, au organizat sâmbătă turneul
amical “Cupa Rusaliilor” la minifotbal
ajunsă la ediţia a V-a, cu 8 echipe la
start. Evenimentul s-a desfășurat între
orele 10.30 și 16.00. Locul III fost adjudecat de Atletico Pietriș, iar finala s-a
disputat între FCSB Rușii Munţi și FC
Iuventus Rușii-Munţi, partidă încheiată
cu scorul 0-0 învingând la loviturile de
departajare la 7 m, FCSB Rușii Munţi,
care a câștigat pe lângă, diplome și cupe
și un premiu în bani în valoare de 300
de lei. În paralel s-a disputat și ,,Cupa
Rusaliilor la tenis de masă” eveniment
ajuns la ediţia a II-a. Concursul a fost
organizat de Florin Marian președintele Clubului Sportiv Arena Reghin și a

strâns la start 46 de elevi și 12 adulţi.
Competiţia s-a disputat la 8 mese pe
patru categorii. La categoria clasele
I-IV, locul I a fost câștigat de George
Miron, la categoria V-VIII, locul I a
fost ocupat de Zsolt Papoi din Reghin
care și-a adjudecat și titlul la categoria
open (clasele I-XII). La categoria adulţi
cel mai bun jucător de tenis de masă
a fost Ioan Strugar din comuna Deda.
Între orele 13.00-14.00 manifestările
sportive de la Rușii-Munţi au continuat
cu un meci demonstrativ disputat între
echipele Mureșul Rușii-Munţi și Best
Kids Reghin categoria de vârstă 20062007 un amical tactic fără presiunea
scorului. Sărbătoarea a continuat cu
manifestări artistice. Concertele serii
de sâmbătă au reunit recitalurile susţinute de Anonymus Band și Roxana
Raita, Mircea Baniciu și rockerul Rafael
fost manechin, cântăreţ și călugăr și ex.
component al legendarei formaţii Iris.

Public numeros la Ruşii Munţi
din comuna gazdă cu solistele Roxana manifestări sau să le redescoperim pe
Raita și Andreea Suci. De la orele 17.00 cele care promovează costumul popuau urcat pe scenă Sergiu Grafi și Or- lar. Fiindcă este o sărbătoare sfântă, vă
chestra, urmat de Ansamblul Artistic al urez tuturor sărbători fericite, să aveţi
Casei de Cultură ,,Dr. Eugen Nicoară” parte de o zi frumoasă și Dumnezeu să
din Reghin maratonul ansamblurilor ne ajute pe toţi” , a menţionat deputatul
încheindu-se cu Ansamblul Rapsodia Cristian Chirteș.
Călimanilor din Topliţa. Seara de fol- ,,Am toată speranţa că acești copii ai
clor s-a încheiat cu două recitaluri sus- noștrii, am reușit să îi educăm și vom
ţinute de iubiţii interpreţi Ioan Dordoi reuși să îi facem să înţeleagă cum trebuși Felix Gălan la care tribuna terenului ie dusă soarta judeţului înainte. Nutresc
că noi în fiecare zi trebuie să le insuflăm
de fotbal a fost neîncăpătoare.
Spectacol folcloric cu invitaţi de la jucuraj și să le spunem în fiecare zi copideţ și din Parlament
ilor noștri că îi iubim. O spun și eu că
Declaraţii oficiale
“Nu numai de când sunt deputat vin îi iubesc pe copiii judeţului Mureș, că
Duminică, în ziua de Rusalii, tradiţi- la Rușii-Munţi, este un târg tradiţio- am deplină încredere în ei și vă spun și
onalul târg și-a continuat activităţile nal și vin cu cea mai mare plăcere. Este dumneavoastră că vă respect pentru că
la scenă, iar comercianţii și-au expus un târg pe care puţine comune din ju- promovaţi astfel de sărbători” a declarat
mărfurile în afara terenului de fotbal.
deţ îl fac, prin care sărbătoresc portul Ciprian Dobre, președintele ConsiliuDeschiderea oficială a târgului i-a avut popular. Astăzi am fost și în Reghin lui Judeţean.
ca oaspeţi pe Ciprian Dobre în calitate la Biserica cu hramul ,,Sfânta Treime” „Având în vedere că vremea a fost exde Președinte al Consiliului Judeţean păstorită de preotul Dumitru Gherman cepţională, noi ne-am străduit să orgași pe deputatul Cristian Chirteș. Spec- și m-a bucurat faptul că multe doamne nizăm „Târgul Portului Popular și al Rusaliilor” și în acest an pe toate gusturile
și pentru toate generaţiile. Întotdeauna
ne place să venim cu surprize noi. Dacă
prima zi a fost dedicată tineretului prin
manifestările sportive și muzica ușoară, a doua zi a manifestărilor s-a axat pe
un spectacol de 6 ore de folclor dedicat celor trecuţi de prima tinereţe. Însă
în parcul amenajat pentru cei mici în
acest an am avut destul de multe posibilităţi de distracţii pentru copii care au
putut opta și pentru a se juca în parcul
de sine stătător al comunei din faţa sălii
Primarul Chiş Bălan Ilie însoţit de oﬁcialităţile judeţului Mureş
de sport. Cred că participanţii care au
ales să vină de Rusalii la Rușii Munţi
tacolul artistic a început la ora 15.30 purtau ii românești, ceea ce înseamnă s-au simţit bine și nu au plecat acasă
cu Ansamblul ,,Plaiuri Mureșene” din că și la oraș au început oamenii să își dezamăgiţi” a precizat primarul comuRușii-Munţi și Ansamblul Ghiocelul scoată din lada de zestre porturile po- nei Rușii Munţi Chiș Bălan Ilie.
din ,,Bistra Mureșului” (Deda), a con- pulare. Cred că va trebuii să insităm ca
tinuat cu Ansamblul folcloric din co- la orice manifestare să ne mândrim cu
muna Aluniș, Ansamblul “Cununiţa” acește veșminte și chiar să inventăm noi

Mihai Eminescu comemorat la 126 de ani de la moarte

În data de 15 iunie 2015, la orele 12.00
Luceafărul poeziei românești, Mihai
Eminescu a fost comemorat în ,,Orașul Viorilor” la 126 de ani de la moarte,
prin manifestări literar-artistice, organizate de către instituţiile de cultură din
municipiu, sub egida Primăriei municipiului Reghin, care au culminat cu un
moment poetic. La bustul lui Eminescu
din faţa protopopiatului ortodox întrun cadru restrâns, poetul a fost omagiat prin prezenţa directorilor de instituţii de cultură din municipiu, Sorina
Bloj, Roxana Man și Marcel Naste și a
bibliotecarilor. Despre personalitatea și
creaţia inegalabilului Eminescu, poetul
considerat cel mai important reprezentant al literaturii romantice din România, a vorbit profesorul Dorin Cremene,
care, printr-un discurs la liber a adus
aprecieri de înaltă ţinută profesională
și a scos în evidenţă calităţile de om și
creator de frumos ale lui Eminescu.
‚‚Eminescu era extrem de critic

la adresa nonvalorii și a lipsei
de morală în exercitarea profesiei

„Acum 126 de ani pleca la cele veșnice
cel mai mare poet din toate timpurile,
al românilor. Din copilărie s-a dovedit
o personalitate deosebită pe toate planurile, în adolescenţă și până în prima
tinereţe. Spunem asta pentru că la vârsta de 33 de ani s-a îmbolnăvit și în ultimii șase ani de viaţă creaţiile sale nu
au mai fost la înălţimea celor anterioare. S-a îmbolnăvit dar nu a fost părăsit
de prieteni pentru că știm că uneori la
necaz unii ne părăsesc, nu a fost cazul
lui Eminescu pentru că începând cu
mentorul lui Titu Maiorescu, despre
care unii spun că nu i-a fost un adevărat
prieten i-a fost un prieten și un susţinător și numai faptul că pe el și pe Ion
Slavici i-a dus pe cheltuiala lui la Viena
la studii demonstrează atașamentul și
capacitatea lui Maiorescu de-a înţelege
valoare lui Eminescu” a precizat Dorin
Cremene. Profesorul a mai subliniat
faptul că Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe
contemporani prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală, cultură de
nivel european și farmecul limbajului

și nu în ultimul rând a amintit faptul
că de-a lungul timpului s-au vehiculat
numeroase ipoteze cu privire la cauza
decesului poetului însă niciuna nu a
fost demonstrată. Din discursul profesorului reghinean nu au lipsit nici latura jurnalistică a lui Mihai Eminescu
din perioada în care scria la ziarul
„Timpul” unde era extrem de critic la
adresa nonvalorii, a imposturii, a lipsei de morală în exercitarea profesiei.
Comemorarea a continuat cu rapsodul
popular Mărioara Popovici care a inter-

pretat piesa ,,Eminescu” a soţilor Doina și Aldea Teodorovici emoţionând
pe cei prezenţi până la lacrimi și apoi a
continuat cu piesa ,,Mai am un singur
dor,, în variantă de doină. Momentul
s-a încheiat cu un recital de poezie din
opera poetului, citite în spaţiul public
de Sorina Bloj, directorul Bibliotecii
„Petru Maior”, care a încheiat transmiţându-le celor prezenţi un mesaj pur și
simplu ,,Vă îndemn să deschideţi azi o
carte scrisă de Mihai Eminescu și să îi
citim versurile”.
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Revoltat pe apa tulbure ce a curs la robinet
Codruţa ROMANŢA
La începutul săptămânii trecute am fost
solicitaţi de un consumator din localitatea Gornești pentru a vedea la faţa
locului ceea ce se întâmplă cu apa ce
curge din robinet.
„Am vrut să vă arăt pe viu ce înseamnă calitatea apei potabile, furnizate de
acest operator și la care reţeaua de apă
și canalizare este concesionată. Eu am
observat mai demult în apa de la robinet că sunt depuneri, dar nu mi-am dat
seama că lucrul acesta este atât de grav.
Am dorit să atrag atenţia și în același
timp să prezint dovada faptului că apa
pe care noi o folosim nu este ceea ce
spune că este” ne-a declarat Ion Tușnea.

Cu apa-n sac
Săptămâna trecută Ion Tușnea a umplut
piscina cu apă de la robinet, moment în
care a observat că apa e tulbure și că
existau prea multe sedimente pe fundul piscinei. „Atunci soţia mi-a spus că

în apa asta nu se poate face baie, fiind
nevoit să dau drumul apei din piscină
și să o umplu din nou. La a doua umplere am pus capătul furtunului într-un
sac pentru a filtra prin acesta apa care
urma să curgă în piscină” ne-a povestit
Ion Tușnea. După vreo 8 metri cubi de
apă cursă prin sac s-a putut vedea cu
stupoare ce a rămas în interiorul sacului. Sacul a devenit maro, pe suprafaţa
căruia s-a depus mult nisip.
La un momentdat apa nu a mai curs
deoarece s-a înfundat sacul, fiind înlocuit cu unul nou. „Sunt convins că și al
doilea sac va arăta la fel ca și primul”a
adăugat consumatorul.

Testul cu batista
„Apa are foarte multe sedimente foarte urâte la aspect și sunt convins că
în aceste sedimente sunt foarte mulţi
agenţi patogeni. Doresc să arăt lumii
ce apă furnizează acest operator, ce apă
vine la robinetele noastre și ce apă este
consumată de copii în școli, de către

Pe fundul piscinei se pot observa rezidurile

Sacul prin care s-a ﬁltrat apa
bolnavi în spitale și de clienţi în diferite
localuri” spune acesta.
Tot el a adăugat faptul că nu dorește să
fie crezut de nimeni că ceea ce a văzut
este adevărat, ci propune ca fiecare consumator de apă de la reţea să pună o batistă curată pe robinetul de la bucătărie
ori din baie pentru ca apa să treacă prin
această batistă pentru câteva zile. „Vor
observa singuri ce rămâne pe batistă și
se vor lămuri singuri despre calitatea
apei” a adăugat Ion Tușnea.
Cine dorește, să ia atitudine ori să caute soluţii pentru remedierea problemei pentru a avea o apă de calitate atât
din punct de vedere al sănătăţii cât și a
parametrilor impuși de UE și dacă nu,
trebuie găsite modalităţi prin care să
se rezilieze contractul de concesionare
cu acest operator pentru că Reghinul a
avut dintotdeauna o apă foarte bună și
bine procesată.

Ce spune conducerea Aqua-

serv?
Potrivit conducerii sucursalei Aquaserv Reghin, apa tulbure de la robinet
și depunerile sunt cauzate de intreruperea energiei electrice ce a avut loc în
perioada 6 – 10 iunie 2015. „Această
problemă se datorează unor șocuri de
curent în uzina de apă din Reghin unde
s-au produs mai multe opriri repetate
fapt care a antrenat toate suspensiile
din conducte. În acest sens, noi am făcut informări din data de 6 până în data
de 10 iunie. Noi ne cerem scuze consumatorilor pentru discomfortul creat,
dar problema rămâne în curtea celuilalt
furnizor de energie electrică. Furnizorul de energie electrică nu ne-a anunţat,
au fost întreruperi accidentale și la ei.
Din păcate consumatorul suportă toate
aceste consecinţe” a declarat Ionuţ Gabriel Dumitrache, managerul sucursalei Aquaserv Reghin.

Un Mastiff Tibetan din judeţul Mureș a devenit vicecampion mondial la Milano
Robert MATEI
Ba Rong Thor unul dintre cei patru
Mastiffi Tibetani ai omului de afaceri
mureșean Tudor Sălăgean, a câștigat
titlul de vicecampion mondial la concursul ,,World Dog Show,, desfășurat la
Milano în perioada 10-14 iunie, unde
au luat parte 30.000 de patrupede din
întreaga lume. Printre juraţii competiţiei s-au numărat Vicenzo Parmiciano ,
renumitul arbitru Pietro Paolo și Quinzanini Giuseppe. Performanţa realizată
de Mastiff-ul Thor nu este egalată până
acum de niciun câine din România din
rasa sa. Deși patrupedul este născut în
7 noiembrie 2014 și are doar 7 luni și
două săptămâni are un palmares impresionant, 10 titluri dintre care 7 internaţionale și trei naţionale, 9 clasate
pe locul I și unul și un titlu de vicecampion mondial. Mastiff Tibetanul a
fost achiziţionat din capitala Rusiei, la
începutul anului 2015 cu 7.000 de euro
și de atunci până în prezent patrupedul
de lux a câștigat toate titlurile posibile la categoria lui de vârstă de la ,,Best
Puppy” la „Supreme Best în Show” pe
22 de rase canine internaţionale.
Thor speră să facă cunoștinţă cu Regina Angliei
Posesorul celor mai scumpi câini din
Ardeal întors zilele trecute în România
de la campionatul mondial canin cu un
titlu de vicecampion mondial, a declarat
pentru ,”Glasul Văilor” ,,Sunt fericit că
am reușit o astfel de performanţă pentru România și pentru judeţul Mureș
pentru că prin acest rezultat am repus
câinii de rasă din judeţul Mureș pe har-

ta concursurilor internaţionale canine.
Acum ne pregătim pentru concursul

betani ai mei în competiţie, fiecare pe
categoria lui de vârstă. Apoi urmează

Thor primul Mastiff Tibetan din România vicecampion mondial
internaţional din Alba-Iulia unde voi
participa cu toţi cei patru Mastiffi Ti-

concursul din Tîrgu-Mureș unde se
stabilesc calificările pentru Cruft’s, cel

mai vestit concurs chinologic din lume,
organizat în Marea Britanie unde sper
ca și Regina Angliei Elisabeta a II-a, să
facă cunoștinţă cu Thor la parada care
va fi organizată în cinstea Alteţei Regale. Thor este un exemplar extrem de
reușit din specia sa, provine dintr-o canisă cu rezultate de excepţie și are perspective de a ajunge campion mondial”
a declarat zâmbind Tudor Sălăgean.
Thor are un pedigree de excepţie având
în vedere că pe linie paternă îl are bunic
pe celebrul Kundun din Italia, care deţine titlul de campion mondial și pe fratele său din Polonia, campion mondial
la ultima ediţie a Concursului ,,World
Dog Show”.
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Izidor Todoran un aspirant la titlul de ”cetăţean de onoare” al comunei
Ibănești post mortem
Robert MATEI

Viaţa învăţătorului Izidor Todoran, este o lecţie de onoare,
suferinţă și sacrificiu în slujba
educaţiei și a gliei străbune. Din
păcate personalitatea sa nu este
suficient cunoscută publicului
larg, însă jurnalele sale descoperite la 32 de ani de la trecerea la
cele veșnice a acestui fervent învăţător care a avut în sânge acea
sevă miraculoasă a neamului
românesc, îl recomandă pentru
titlul de „cetăţean de onoare” al
comunei Ibănești post-mortem.
Izidor a luptat în Primul Război Mondial în regimentului 22 din TîrguMureș pe platoul Asiago din nordul Italiei, fiind unul din puţinii soldaţi care
s-au întors vii din sângeroasa bătălie.
În 1918 după dezorganizarea armatei
austro-ungare, la întoarcerea în ţară
și-a riscat viaţa aducând în raniţa sa,
lista soldaţilor decoraţi din regimentul
său, salvând astfel un act important din
istoria României. Luptele la care a luat
parte în Primul Război Mondial sunt
ilustrate de învăţător în autobiografia sa, păstrată în formă de manuscris.
Familia păstrează la loc de cinste de-

Izidor Todoran - Portret la vârsta
de 80 de ani
coraţiile primite de eroul din Ibănești
în semn de recunoștinţă pentru vitejia
și atitudinea neînfricată în bătăliile în
care a fost în linia I. Învăţătorul din
Ibănești este singurul locuitor al comunei decorat în Primul Război Mondial
din Înaltul ordin al Majetăţii Sale Regele Ferdinand I cu brevetul ,,Victoria a Marelui război pentru civilizaţie
1916-1921” și cu ordinul ,,Crucea Comemorativă a războiului 1916-1918”.
Puţini știu că Izidor a fost delegat al comunei Ibănești la serbările încoronării
Regelui Ferdinand I de la Alba-Iulia, a
înfiinţat prima școală românească din
Cămărașu, a fost premiat de ASTRA
în 1925 pentru instruirea analfabeţilor
de la sate și nu în ultimul rând a avut o
contribuţie însemnată la eradicarea analfabetismului în Ibănești după cel de al
Doilea Război Mondial.
Izidor

a fost unul dintre cei 40
de supravieţuitori români ai
Regimentului 82 din bătălia
sângeroasă de la Asagio

Izidor Todoran s-a născut în 29 mai
1898 în comuna Ibănești plasa Reghin

Izidor Todoran cu familia
pe când judeţul Mureș era parte integrantă a Austro-Ungariei. Era unul
dintre cei 11 copii născuţi în familia lui
Vasile și Palaghia din Ibănești. Primele
două clase le-a absolvit în satul natal, la
Podul Runcului, clasele a III-a și a IV-a
le-a continuat la Gurghiu în limba maghiară avându-i profesori pe Tompany
Kalman și Vitoș Domokos. În toamna
anului 1912 părinţii îl înscriu la Gimnaziul maghiar din Tîrgu-Mureș, unde
i-a reîntâlnit pe consătenii lui, fraţii
Nicoară Eugen, Optimiu și Titus care
locuiau și ei în gazdă. În perioada cât a
fost elev în capitala judeţului a participat la celebrul zbor al aviatorului Aurel
Vlaicu de pe Râtul Măcelarilor. În timpul Primului Război Mondial cei trei
fraţi mai mari ai lui Izidor, sunt trimiși
pe front, Dumitru moare în Serbia, Vasile este ucis în Rusia și tetea Ioan se
întoarce din război grav bolnav însă nu
își mai revine și se stinge la numai 31 de
ani. Izidor rămâne acasă ca muncitor la
munte cu caii pentru a-și ajuta financiar părinţii și după mesele muncea cot
la cot în gospodărie cele 6 hectare de
pământ ale familiei. Când a împlinit 18
ani a fost chemat la recrutare fiind incorporat la Regimentul 22 Honvezi din
Tîrgu-Mureș. La început a fost selectat
la grupa de pionieri unde făcea exerciţii pe Mureș cu bărci militare și la săpat
tranșee. În luna octombrie a aceluiași
an a fost îmbarcat în trenul care mergea
pe frontul din Galiţia. Datorită faptului
că era bun cunoscător de limba română
și un bun caligraf, la care se mai adaugă
faptul că era absolvent al școlii silvice,
devine ordonanţă, apoi furier la aceeași
companie. În luna martie a anului 1917
este avansat la gradul de fruntaș. La începutul anului 1918 regimentul său este
retras de pe frontul din Galiţia, și în
martie a fost trimis, după refacere, pe
frontul italian, din Alpii tirolezi, participând în linia I a bătăliei de la Asiago,
sub comanda colonelului Dragu. A fost
cea mai mare ofensivă de pe Frontul
Italian făcută de Austro-Ungaria, luptele au început în 10 iunie și a durat mai
multe săptămâni, terminându-se cu
înfrângerea armatelor austro-ungare.
Izidor a fost unul dintre cei 40 de supravieţuitori români ai Regimentului
82, din cei 220 care au intrat în „foc”
cu baionetele pe arme. După retragerea de pe frontul italian, regimentul 23
a fost trimis în Croaţia, la Osijek, pe
Drava, pentru refacere, unde la finalul
convalescenţei, ibășteanul a fost gradat
în 1918 cu ,,Medalia de bronz pentru
vitejie”. Izidor a fost mobilizat pe front

- 1905 în vizită la Reghin
2 ani și 5 luni și a trăit pe viu ororile
Primului Război Mondial care s-a dovedit a fi o ruptură decisivă cu vechea
ordine mondială, ce a marcat încetarea
finală a absolutismului monarhic în
Europa. După încheierea războiului a
fost mobilizat în Corpul VI armată din
Cluj-Napoca unde a rămas până la 31
decembrie 1921, fiind înaintat la gradul
de sergent.

A predat la catedră 42 de ani și
l-a învăţat limba română pe viitorul scriitor Suto Andras
În 1922 a intrat în învăţământ la Ibănești ca profesor suplinitor și în paralel
a continuat cursurile de vară de pedagogie la Râmnicu-Vâlcea și a absolvit
la frecvenţă redusă clasele liceului pedagogic din Reghin. După ce a trecut
cu brio de inspecţiile la clasă făcute de
reprezentanţii Inspectoratului Școlar al
judeţului Mureș, a dat un examen și a
obţinut un post de învăţător suplinitor în comuna Cămărașu din judeţul
Cluj. La 1 iulie 1928 s-a căsătorit cu
frumoasa Aurelia din Sărmășel, care
i-a dăruit învăţătorului trei copii, Emil,
Aurel și Olga Marieta Natalia. În 1931
a fost numit învăţător definitiv în urma
unui examen de titularizare organizat
la Cluj-Napoca. În 1939 l-a avut ca elev
în clasa a VI-a pe viitorul poet și scriitor Suto Andraș (cel care avea să devină
scriitor, jurnalist și demnitar comunist
maghiar). A predat la Cămărașu din
1924 până în toamna anului 1945, întro comună cu 3000 de locuitori la aceea
dată. După 21 de ani la catedra de învăţământ din comună, învăţătorul Todoran a obţinut și gradul I în învăţământ
în urma scrierii lucrării ,,Monografia
Comunei Cămăraș”. În 1940 învăţătorul și-a cumpărat o casă la Ibănești
pentru a putea să revină de câte ori i se
făcea dor de locurile natale de pe Valea

Gurghiului. După izbucnirea celui de
al Doilea Război Mondial, Izidor nu a
fost trimis pe front la luptă deoarece era
director de școală însă a fost detașat la
Turda, la Centrul de Recrutare, iar mai
târziu în 1943 a fost mobilizat în Regimentul 82 și dus în comuna Crucea
lângă orașul Panciu unde ibășteanul
nu a ezitat nicio clipă să lupte pentru
ţară, fiind gata oricând să moară pentru
România dacă ar fi fost trimis pe front.
După demobilizare, Izidor a revenit
acasă la Ibănești pentru a-și repara casa
distrusă în mare parte după cel de-al
Doilea Război Mondial. A rămas pe
Valea Gurghiului să predea în comuna
natală până la pensionare în 1958. Însă
din cauza lipsei de cadre didactice s-a
întors la catedră în anul școlar 19611962 ca învăţător la Școala din Ibănești,
satul Isticeu. Un an a făcut pauză din
cauza unei pneumonii după care a revenit la catedră până 1968 la Școala
din Hodac-Dubiște. În 1971 s-a mutat
la Reghin pe strada George Coșbuc la
fiica sa Olga Curticăpean (după căsătorie), unde a început să scrie. La început
a deschis un jurnal în care a consemnat cele mai importante momente care
s-au petrecut în comuna Ibănești de la
prima atestare până la decesul său, iar
în al doilea jurnal începând din 1977
a început să își scrie autobiografia. A
fost un fin observator al celor mai interesante aspecte din viaţa obișnuită de
la ţară a locuitorilor de pe Valea Gurghiului, care și-a descris atât de frumos
amintirile sale din copilărie, combinate
cu anotimpurile vieţii satului, obiceiuri, tradiţii, doine, basme, snoave, jocuri și superstiţii locale. Ultima zi în
care a scris învăţătorul în jurnalul său a
fost data de 17 octombrie 1982. În anul
următor în 30 noiembrie, la 85 de ani
Izidor Todoran a părăsit această lume
care i-a fost atât de dragă, fiind înmormântat în cimitirul ,,Cuviosul Lazăr”
din Reghin. Manuscrisele învăţătorului
au făcut până acum obiectul cărţilor
”Sub semnul lui Marte – Militarii Reghinului”, semnată de istoricul Dorin
Ioan Rus și „Cămărașu-studiu monografic” a istoricului Vasile Lechinţan.
Manuscrisele legate de istoria comunei
Ibănești și a evenimentelor pe care le-a
trăit învăţătorul, sunt pe punctul de a
se transforma într-o carte denumită
,,Cronologia comunei Ibănești – în viziunea învăţătorului Izidor Todoran”
carte în curs de apariţie la o editură din
municipiul Reghin.

Izidor Todoran în Primul Război Mondial al 6 - lea militar din rândul al
doilea
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Festivitate de premiere pentru juniorii antrenaţi
de Budai Barna Lorand
Robert MATEI

Grupele de fotbaliști născuţi în 2001
și 2002 antrenate de profesorul Budai
Barna Lorand, au fost premiaţi cu diplome și cupe de către inspectorul școlar sportiv Sorin Pătru și Mozes Miklos
reprezentant al AJF Mureș în data de 20
mai pe terenul „Metalul”. Festivitatea
de premiere vine în urma calificării la
fazele zonale unde reghinenii au obţinut locul II, fiind la egalitate de puncte
cu campioana judeţului ASA TîrguMureș și pentru ocuparea locului III în
Campionatul Judeţean a grupei de Ju-

Inspectorul Şcolar Sportiv, Sorin
Pătru a premiat sportivii

niori C. În cadrul aceluiași eveniment a
fost evidenţiat golgheterul campionatului, Tony Suciu care a marcat 35 de goluri și au mai fost distinși patru jucători
din grupa 2001 care au fost selectaţi să
joace pentru ,,Selecţionata Ardealului”,
Csegedi Hunor (portar), Adrian Farkaș
(fundaș central), Sergiu Luca (mijlocaș central ) și Dudaș Jeno (atacant).
Jucătorii reghineni au fost selectaţi de
reprezentanţii zonali FRF, Iuliu Hajna,
Ardelean Cezar și Alin Hancaș în data
de 18 mai. După festivitatea de premiere, jucătorii pregătiţi de Budai Barna
Lorand au jucat un meci demonstrativ
încheiat cu scorul de 3-1 pentru juniori C. Rezultatul obţinut de grupa de
Juniori D, la zonale este un succes de
care Clubul Sportiv Școlar Reghin nu a
mai avut parte de aproape 40 de ani. La
turneul zonal desfășurat în 22 și 26 mai
la Oradea, în primul meci reghinenii
au învins echipa din Zalău cu scorul de
3-0. Al doilea meci împotriva echipei
de la Reșiţa, spune antrenorul Budai, că
reghinenii au reușit un egal 2-2, deși
ar fi trebuit să câștige, însă arbitrii ar fi
favorizat adversarii, fapt care i-a costat calificarea pentru a juca semifinala.
Ultimul meci jucat de reghineni a fost
cu cei de la Baia-Mare, partidă pe care
fotbaliștii noștri au pierdut-o cu scorul
de 3-1. În finala zonalelor au jucat SatuMare și Oradea care a învins și va juca
la finalele programate la Mogoșoaia.
Părerile oficialilor
,,Eu am venit aici la Reghin pentru a
onora cu prezenţa prestaţia profesorului Budai Barna Lorand, care a avut o
performanţă meritorie. Locul pe care
l-a obţinut la zonă la Oradea, am în-

Premierea juniorilor la fotbal
ţeles că este cea mai bună performanţă
din ultimele patru decenii și am venit
să îi văd și pe copiii care au obţinut
acest rezultat, speranţa că voi vedea
câţiva jucători talentaţi care ar putea să
acceadă la noul Centru de Excelenţă”
la acea clasă care este propusă pe lângă
Liceul Sportiv din Tîrgu-Mureș la iniţiativa Ministerului Învăţământului Educaţiei și Cercetării Știinţifice și a Federaţiei Române de Fotbal. Mi-a făcut o
deosebită plăcere să premiez copiii și
sper ca rezultatele viitoare să fie și mai
bune,, a declarat Inspector Școlar sportiv Sorin Pătru.
“Sunt mândru de aceste rezultate, întradevăr obiectivul nostru a fost o clasare
pe locurile I-III cu grupa de Juniori C și
am reușit să câștigăm locul III cu jucători mai mici. Practic noi avem jucătorii
mai mici din 2001, iar cele două echipe
care sunt în fruntea campionatului au
avut jucători născuţi din anul 2000,
deci este un succes ca din 14 echipe să

ajungi pe locul III. Și în jocurile care leam disputat împotriva acestor echipe
nu am fost cu nimic mai prejos pentru
că și noi am marcat foarte mult. Se putea și mai bine, dar sunt mulţumit cu
locul III. La Juniori D, categoria 2000
și mai mici, am ocupat locul II la egalitate de puncte cu fotbaliștii de la ASA
Tîrgu-Mureș, având 19 puncte, dar ei
ne-au învins la golaveraj. Am mers mai
departe la zonă în Oradea unde s-au
calificat 8 echipe foarte bune, tehnice și
masive, dar am văzut și valoarea individuală. Nu am reușit să mergem mai
departe, dar am făcut un pas înainte. A
fost o calificare care nu am reușit să o
facem până anul acesta. Sper ca pe viitor din acești copii talentaţi să avem reghineni să joace și în ligile superioare” a
declarat prof. Budai Barna Lorand (CSS
Reghin).

Proiecte de hotărâre adoptate în ședinţa extraordinară
Codruţa ROMANŢA
Marţi, 16 iunie, consilierii locali reghineni s-au întrunit în cadrul ședinţei
extraordinare ce a avut pe ordinea de
zi două proiecte de hotărâre plus un
punct suplimentar.. Primul proiect de
hotărâre a vizat organizarea Licitației
publice cu strigare în vederea ocupării
domeniului public pentru Parcul de
Distracții cu ocazia evenimentului dedicat „Zilelor Municipiului Reghin” și
aprobarea Caietului de sarcini, proiect
ce a trecut de votul consilierilor locali.
Evenimentul “Zilele Municipiului Reghin” va avea loc în perioada 10 – 12
iulie 2015.

Cel de-al doilea proiect de hotărâre de
pe ordinea de zi privind aprobarea de-

plasării unei delegații în localitatea Lubaczow-Polonia, în perioada 19-21 iu-

Consilierii locali reghineni în şedinţa extraordinară

nie 2015, a fost adoptat cu unanimitate
de voturi, consilierii propuși și votaţi
pentru această deplasare fiind Ovidiu
Marian și Gheorghe Horea.
Punctul suplimentar de pe ordinea de
zi a făcut referire la stabilirea preţului
de plecare la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 138 mc din
unitatea de producţie nr. 3 Săcal, aparţinând Ocolului Silvic Reghin. Preţul
de pornire la licitaţie a fost stabilit la
250 lei / mc.
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220 de absolvenţi ai Liceului ,,Petru Maior” au spus ADIO școlii
Robert MATEI

La acest final de an școlar 2013-2014,
220 de absolvenţi ai Liceului Tehnologic ,,Petru Maior” au spus „Adio!” școlii, pe imnul Gaudeamus Igitur din cei
1450 de elevi școlarizaţi de instituţie.
Au fost 4 ani de liceu, timp în care s-au
legat prietenii și s-au dezvoltat credinţe
și idealuri în cele 8 clase terminale, de
secţiile română și maghiară cu profilele
reale de matematică-informatică și ști-

inţe ale naturii și de la profilul tehnologic, tehnician în administraţie, tehnician operator tehnică de calcul, tehnician
instalaţie de medie și joasă tensiune și
tehnician mecanic. Din întregul auditoriu s-a putut remarca vizibil emoţionat
directorul unităţii de învăţământ, profesorul de matematică Ștefan Șerban,
care a fost felicitat în calitate de director
al școlii, dar și ca părinte al noului șef
de promoţie 2015, Ștefana Șerban, care
a finalizat studiile liceale cu impresionanta medie 10.
În această zi, în catalogul școlar nu au
fost înregistrate absenţe când elevii au
fost strigaţi de către diriginţii lor, cu
toţii au răspuns „Prezent!” Apogeul
festivităţii a fost atins odată cu predarea „Cheii liceului,, viitoarei generaţii
de absolvenţi. Directorul și cadrele didactice ale liceului s-au declarat mândri de rezultatele deosebite, obţinute la
învăţătură, la concursurile și competi-

ţiile școlare și extrașcolare la nivel local, judeţean, naţional și internaţional
a elevilor, subliniind că fiecare medalie,
fiecare cupă, fiecare diplomă ori distincţie a demonstrat că sunt o generaţie
de absolvenţi merituoși. Festivitatea s-a
încheiat pentru elevii de clasa a XII-a
cu despărţirea de colegi și de cadrele
didactice, care le-au urat absolvenţilor
mult succes la bacalaureat și în viaţă
după care au urmat felicitările primite din partea familiilor și a celor dragi
prezenţi la sfârșitul de ciclu liceal al celor 220 de absolvenţi care pornesc spre
o nouă lume a oportunităţilor.
Ștefana Șerban a finalizat patru ani de
liceu cu 10 pe linie
Ierarhizarea pe medii la clasele a XIIa la secţia română au scos-o șefă de
promoţie pe Ștefana Șerban elevă care
a reușit performanţa de a termina cei

Minitabăra de vară organizată la Reghin
Codruţa ROMANŢA

Vara aceasta elevii au parte de altfel de
relaxare dacă optează pentru Minitabăra de vară ce se desfășoară la baza sportivă a Liceului Tehnologic “Ioan Bojor”,
organizată de șapte ani cu sprijinul Primăriei municipiului Reghin.
Profesorii implicaţi în această activitate sunt Bazsa Elod, Bîndilă Claudiu,
Lukacs Gyula și Pop Mirela.
În cadrul taberei, elevii vor desfășura activităţi și cursuri precum tenis de

câmp, înot, autoapărare, jocuri de mișcare, concursuri, engleză, volei de plajă,
baschet, toate acestea fiind coordonate
de profesori calificaţi în domeniu. Organizatorii garantează multă distracţie
și diferite surprize.
Cei interesaţi se pot înscrie în cadrul
Minitaberei de vară la numărul de telefon 0744.163.613 sau trimiţând un
email la adresa elodbazsa@yahoo.com.
Minitabăra de vară se organizează în
trei etape: 13 – 17 iulie, 20 – 24 iulie și
3 – 7 august.

Centru de Informare și Turism la
Mădăraș

Asociaţia Pro Ruris organizează în data
de 20 iunie începând cu orele 10.00
festivitatea de inaugurare a Centrului de Informare și Promovare Turistică Mădăraș. Proiectul este finanţat
prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală și investiţia a fost
realizată cu sprijinul Uniunii Europene și al Guvernului României. La deschiderea festivă vor susţine cuvântări
Szabo Izolda coordonatorul Centrului
de Informare Turistică Mădăraș, ing.
Roxana Niculescu din partea Ministe-

rului Economiei, Autoritatea Naţională
pentru Turism, Daniel Lupei din partea Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, David Gyula
Arpad primarul comunei Mădăraș,
Mircea Rusu primarul comunei Band,
Barta Mihaly primarul comunei Pănet,
preotul ortodox Viorel Stoica și preotul reformat Szabo Andor. Programul
evenimentului conţine și o expoziţie de
artă plastică și o lansare de carte.
(R.M.)

patru ani de liceu cu media 10 pe linie.
Ștefana Șerban excelează la matematică
și are în palmares o mulţime de rezultate excelente la olimpiadele naţionale
la care participă încă de pe clasa a V-a.
Șefa de promoţie a Liceului Tehnologic
,,Petru Maior” speră să fie admisă la
o facultate cu renume din Marea Britanie cu profil în domeniul statisticii.
La secţia maghiară cel mai silitor elev
a fost declarat Nagy Sabolcs cu media
9,72. Conform planului de învăţământ
aprobat de Inspectoratul Școlar Judeţean Mureș, pe anul 2014-2015, Liceului Tehnologic ,,Petru Maior” i-au fost
repartizate 8 clase, cu o singură modificare, vor fi 7 clase de liceu și o clasă
de școală profesională cu dublă specializare de mecanic auto și tinichigiu vopsitor auto.
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De 1 iunie Parcul Central al Reghinului s-a transformat
în ,,Orășelul Copiilor”
Robert MATEI
O mie patru sute cincizeci de prichindei, însoţiţi de părinţi și bunici, din Reghin și împrejurimi, au venit de 1 iunie
cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, în ,,Orășelul copiilor” amplasat
în Parcul Central, care timp de 7 ore a
funcţionat de sine stătător, sub genericul „Orașul celor mari, pe înţelesul celor mici”. Organizatorii celei de a doua
ediţii a manifestării au fost Asociaţia
Advent Kindergarten, Filiala Reghin și
Primăria și Consiliul Local prin reprezentanţii Oltei Sabin, pastorul Bisericii
Adventiste ,,Emanuel” din Reghin și
Zambor Camelia purtătorul de cuvânt
al Primăriei Reghin. ,,Orășelul Copiilor” este un program prin care copiii cu
vârste între 6 și 14 ani învaţă ce înseamnă un oraș real, cu pulsul activităţilor
specifice fiecărei instituţii.

munitate. Cu această ocazie, copiii au
învăţat ce rol au în societate și ce activităţi desfășoară primăria, poliţia, jandarmeria, școala, spitalul, aeroportul,
muzeul, televiziunea etc. Anul acesta 5
dintre standuri au avut ca obiect de activitate testarea îndemânării copiilor și
a simţului practic la atelierul de creaţie
și meșteșuguri.

Record de participare la Concursul de desene pe asfalt
Acţiunea a mobilizat foarte mulţi copii
în cele 5 jocuri educative și recreative
în sprijinul unui stil de viaţă sănătos,
pregătite de organizatori și voluntari.
Cei mici au putut opta pentru a se întrece la concursul de role cu probe
pentru fete și băieţi, concursul de biciclete cu probă de obstacole, concursul de desene pe asfalt și nu în ultimul

de biciclete, organizatorii s-au trezit la
start cu o participantă în vârstă de 5 ani
și 9 luni pe nume Denisa Blaga care a
fost premiată cu premiu special pentru
curaj de participare. Un alt premiu de
suflet a fost câștigat de Ibi la concursul
de nevoi speciale. Anul acesta organizatorii au pus accent și pe activităţile
de scenă care au captat atenţia masei

Comunitatea de copii l-a ales
primar pentru o zi al Reghinului pe Răzvan Moldovan
La ora 10.00 după ce „Comunitatea de
copii” și-a ales un „primărel” în vârstă
de 4 ani și șase luni pe nume Răzvan
Moldovan și două consiliere, noul edil
a tăiat panglica tricoloră, de la intrarea
în ,,Orășelul Copiilor” după care noua
administraţie locală a dat start manifestărilor sportive, educative, de recreere
și divertisment dedicate Zilei Internaţionale a Copilului. Cu această ocazie
primarul de drept al municipiului Reghin, ec. Maria Precup le-a transmis
prichindeilor un mesaj ,,Vă mulţumesc
că sunteţi alături de noi și că aţi ales să
petreceţi altfel Ziua Copilului decât la
calculator sau la televizor, iar părinţilor,
că și-au sacrificat ziua liberă și sărbătoarea de astăzi venind în centrul municipiului nostru care, iată, a devenit
„Orășelul Copiilor”. Vă doresc să aveţi
succes în tot ceea ce faceţi și astăzi să
vă bucuraţi de orașul vostru!”. Orașul
în miniatură a cuprins 23 de standuri
ale instituţiilor importante într-o co-

rând concursul pentru copiii cu nevoi
speciale. Concursul care a înregistrat
cei mai mulţi participanţi a fost cel
de desene pe asfalt la care s-au aliniat
la start 91 de concurenţi și care a fost
câștigat de Robert Demușa. Concursul de role pentru fete a fost adjudecat
de Teodora Crișan în vârstă de 13 ani
care până acum s-a prezentat publicului reghinean în calitate de solistă și
de actriţă în cadrul trupei de teatru de
amatori ,,Din culise”. Locul I la concursul de role pentru băieţi a fost câștigat
de energicul Laurenţiu Șimon. Însă ca
la orice competiţie au existat și consecinţe neprevăzute, astfel că la concursul

de spectatori cu o reprezentaţie teatrală
,,Scufiţa Roșie” și momente muzicale
pregătite de Casa de Cultură a Tineretului ,,George Enescu” și Gimnaziul
de Stat „Augustin Maior” - Secţia de
Muzică, sub bagheta dirijorului Ioan
Conţiu. ,,Dacă anul trecut au participat
la această manifestare 1023 de copii, în
acest an 1450 de copiii au primit viza în
pașaportul folosit pentru a vizita „Orășelul Copiilor”. Ne-am așteptat la 1500
de copii, dar nu în ideea că numărul
participanţilor ar reflecta succesul, ci
am fost pregătiţi să asimilăm această
cifră de participanţi, ca și bază materială și resurse. În final sunt mândru că
eforturile noastre, de a le oferi cea mai
frumoasă zi de 1 Iunie, au fost răsplătite
cu zeci de mii de zâmbete”, a precizat
managerul de proiect Oltei Sabin, pastorul Bisericii Adventiste ,,Emanuel”
din Reghin.

,,Micul Jurnalist” organizat de
ziarul „Glasul Văilor”
Anul acesta standul Trustului de presă
„Gliga” a organizat activităţi și concursuri atât la postul local Gliga TV, cât și
la Radio Son și la ziarul ,,Glasul Văilor”. Dacă la televiziune copiii au putut
face figuraţie live pe un ecran de tele-

vizor alături de un clovn, la radio și-au
înregistrat vocile, iar la ziar au putut să
își verfice potenţialul creativ la concursul ,,Micul Jurnalist”.
În urma interviurilor realizate și probelor la care au fost supuși copiii, Mara
Crina Dumitrache în vârstă de 8 ani
elevă la Gimnaziul ,,Mirona,, a obţinut
titlul de ,,Cel mai bun fotograf junior”, ,,Cel mai spontan jurnalist”, a fost
desemnat Dan Dobrescu elev în clasa
a II-a A din cadrul Gimnaziului ,,Alexandru Ceușianu”. Titlul de ,,Cel mai
practic jurnalist” a fost câștigat de Atănăsoaie Maria în vârstă de 10 ani elevă
în cadrul Gimnaziului ,,Alexandru Ceușianu”, iar titlul de ,,Cel mai diplomat
jurnalist„ a fost adjudecat de Florea
Andra Casiana în vârstă de 10 ani elevă
a Gimnaziului ,,Alexandru Ceușianu,,.
Darius Varodi în vârsta de 9 ani, elev
la Gimnaziul ,,Florea Bogdan,, cu flerul
său a dat dovadă că merită din plin titlul
de ,,Cel mai bun jurnalist de anchete,,.
La final copiii au fost premiaţi de Redacţia ziarului cu premii constând în
dulciuri, ziare, legitimaţii de ,,jurnalist
pentru o zi”, căni personalizate, tricouri
inscripţionate cu sigla ziarului ,,Glasul

Văilor” și baloane trăind o experienţă
care peste timp poate îi vor inspira să
aleagă o profesie nobilă și de ce nu, să
devină jurnaliștii ai generaţiei de mâine.
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ceas damă marca FOSSIL

colecţia Jacqueline

CITY BREAK ÎN
ORAŞUL BARCELONA

ediţia IV
2015

ceas bărbaţi marca FOSSIL

perioada promoţiei 20.04.2015 – 09.12.2015

colecţia Townsman

EDIŢIE ANIVERSARÃ
ANIVERSARÃ

“15 ANI DE ACTIVITATE - 15 PREMII”

LAPTOP ASUS

15

PREMII

Televizor LED Samsung

TÂMPLĂRIE

SC PROTELCON SRL

Reghin: str. Gării nr. 44, Tel.: 0265 511.700
Topliţa: str. Gării nr. 4-8, Tel. 0266 342.128
Web: www.flozo.ro
E-mail: office@flozo.ro

din ALUMINIU şi PVC
GEAM TERMOIZOLANT

,,Să știi mai multe să fii mai bun” consiliere pentru profesori antidrog
și
voluntariat pentru elevi
În anul școlar 2014-2015, Agenţia Na- ,,Să știi mai multe să fii mai bun” s-au poziţia cadrelor didactice pe perioada implice în activităţi de voluntariat la seţională Antidrog prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
(C.P.E.C.A.) Mureș a dezvoltat proiectul „Mesajul meu antidrog”. În cadrul
proiectului s-au derulat activităţi de
prevenire a consumului de droguri..
Prin intermediul programului Ministerului Educaţiei și Cercetării Știinţifice

desfășurat proiecte și campanii locale
de prevenire a consumului de droguri
adresate mediului școlar, elevilor și
cadrelor didactice. Conform unui comunicat postat pe site-ul Inspectoratului Școlar Judeţean Mureș, specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Mureș, stau la dis-

vacanţei de vară, în vederea consilierii
în legătură cu aspectele de prevenire a
consumului de droguri și a noilor forme de substanţe psihotrope, cu mijloacele eficiente de realizare a activităţilor
antidrog ce doresc să le iniţieze. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere
Antidrog Mureș invită toţi elevii să se

diul din Tîrgu-Mureș strada Aleea Carpaţi nr. 17, telefon - fax 0265-210-230
sau să scrie pe adresa de e-mail:cpeca.
mures@ ana.gov.ro.
(R.M.)

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale

SC Mirdatod Prod SRL; Ibăneşti, nr. 273; telefon fix 0265-538055; fax 0265-538055
mobil 0732-409508, e-mail: mirdatod@yahoo.com, www.mirdatod.ro

