GLASUL VĂILOR

Reghin, Valea Gurghiului,
Valea Mureşului, Valea
Luţului, Topliţa

Pentru că nouă ne pasă

ANUL VI, Nr. 88

www.facebook.com/glasulvailor

30 iulie 2015

www.glasulvailor.ro

GRATUIT

singurul ziar bilunar din Reghin distribuit gratuit în 8000 de exemplare

PROPRIETAR PE PROPRIETĂŢILE
OAMENILOR

pag. 3
Povestea începe în 2007, pe vremea când ministru al mediului era Laszlo Borbely, iar printr-o Hotărâre de Guvern (1143/11.10.2007) s-a stabilit
constituirea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. Proprietăţile intravilane şi extravilane au fost incluse în acest Parc.

Editorial

Robert MATEI
În ultimul timp s-a ridicat o avalanşă de protestatari din partea consumatorilor reghineni, vis-a-vis de
modul în care înţeleg comercianţii să îşi practice meseria. Subterfu+giile la care apelează din ce în ce mai
mulţi agenţi economici pentru a-şi vinde mărfurile a
ajuns la apogeul nesimţirii din punct de vedere al eticii
profesionale. Produse etichetate necorespunzător, cu
ambalaje murdare, deteriorate, materii prime, semipreparate şi produse finite fără elemente de identificare şi lipsa documentelor care să demonstreze perisa-

Slănină cu săpun şi boia în loc de parfum
bilitatea alimentelor sau mai grav, funcţionarea unor
unităţi fără document de înregistrare. Lasă de dorit
în foarte multe unităţi starea de igienă şi întreţinere
necorespunzătoare a spaţiilor de producţie, depozitare
şi desfacere a produselor alimentare sau a instalaţiilor şi
ustensilelor de lucru. Afară-i vopsit gardul şi înăuntru-i
leopardul. Îmi amintesc cu neplăcere de o întâmplare
pe care am trăit-o personal pe vremea când eram elev
în clasa a IX-a. Era vacanţa de vară şi m-am angajat
împreună cu un coleg la o carmangerie din oraş. Rămaşi
fără slănină în magazin la un moment dat, patronul
ne-a trimis în beciul societăţii să scoatem un munte de
slănină, care în ani de zile probabil de când fusese abandonat devenise un adevărat cuib de şobolani. După ce
ne-am luptat cu rozătoarele şi le-am distrus “fortăreaţa”
am ajuns la slănina care pe jumătate era transformată
în săpun. Conducerea nu a fost impresionată de mirosul care îl emana carnea, ne-a pus să o curăţăm cu perii
de sârmă după care mezelarii au condimentat-o cu boia
de calitate pentru aromă şi parfum, pentru ca mai apoi
să fie scoasă la vânzare cu eticheta “Am primit marfă,
slănină cu boia!”. Dar păţanii am trăit de tot felul şi îmi
vine în minte una petrecută acum doi ani. Trebuia să
ajung la o nuntă de argint să realizez o serie de foto-

grafii. În ultimul moment mi-am dat seamă că nu îmi
încărcasem acumulatorii şi am fost nevoit să cumpăr
dintr-un magazin universal din Reghin vreo 2-3 seturi de baterii care s-au dovedit expirate când le-am
introdus în aparat. Pentru a salva situaţia am ieşit din
biserică în căutarea unui magazin deschis, tot ce am
găsit a fost o unitate de pompe-funebre unde nici acum
nu îmi vine să cred că vindeau baterii. La noi totul e pe
dos. Cunosc un caz în care administratorul unui magazin le-a dat ordin vânzătoarelor să nu dea rest clienţilor
şi să le ofere în schimb scobitori, bomboane, plicuri de
cafea sau brichete. Au trecut peste 20 de ani de atunci
în favoarea comerciantului, leii s-au strâns, el a ajuns să
deţină mai multe magazine în care s-a perpetuat aceiaşi
metodă ,,nu avem rest”. Iar acum omul de afaceri a
ajuns la performanţa de a-şi face concediile cu familia
în Caraibe, Brazilia şi Cuba. Am văzut magazine în
care dimineaţa se vând plicuri de cafea la 5,50 de bani
şi seara ajung la 70 de bani sau baruri în care barmana
care reuşeşte să vândă 20 de ţigări la fir are profit de la
patron 6 lei şi exemplele ar putea continua. Deci, staţi
liniştiţi, patrihoţii locali ne vând şi ne cumpără fără
egal.

NR 88

ADMINISTRAŢIE

2

GLASUL VĂILOR

Festivalul-concurs de interpretare a cântecului popular
“Mureș dorurile tale...”
Codruţa ROMANŢA

S-au căutat vocile cele mai frumoase pentru concursul “Mureș dorurile tale...”. Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” în colaborare
cu Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică
Mureș organizează cea de-a III-a ediție
a Festivalului-concurs de interpretare
a cântecului popular “Mureș dorurile
tale...”. Este vorba despre o manifestare
culturală ce își propune să contribuie
la descoperirea și promovarea tinerilor
interpreți amatori de muzică populară, la stimularea interesului publicului
pentru receptarea creațiilor folclorice
autentice având ca scop punerea în valoare a cântecului popular autentic și
a frumuseții costumului popular din
diferite zone etnografice ale județului
Mureș.
Înscrierile s-au făcut până în data de
17 iulie 2015 pe baza fișei de înscri-

Concurenţii înscrişi la preselecţie

Proiectul regional dezbătut în cadrul şedinţei de Consiliu Local
ere, preselecția având loc vineri, 17
iulie 2015 la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” de la ora 10.00.
Anunțarea candidaților admiși în concurs a fost în aceaşi zi după deliberarea
juriului. Concursul se va desfășura în
data de 22 octombrie 2015, de la ora
17.00 la Casa Municipală de Cultură

„Eugen Nicoară”. Concursul este deschis interpreților amatori de muzică
populară din județel Mureș, având vârsta cuprinsă între 16-25 ani.
“Ne aflăm în faza preliminară pentru că
este momentul în care se fac preselecţia şi selecţia concurenţilor. Sperăm să
găsim vreo 15 concurenţi foarte buni

din această zonă în care să ne punem
speranţele că vor deveni tineri interpreţi. Fiecare din cei înscrişi crede în el
şi speră că poate deveni un tânăr interpret. Mă bucur că aceşti tineri au curajul să participe la un concurs. Observ
în ultima vreme că mulţi dintre cei care
ajung astăzi pe scenă ocolesc oarecum
faza aceasta a concursului. Din acest
motiv mă bucur că există concursuri
care dau o prestanţă tânărului cântăreţ”
a declarat Mihai Naşca, membru în juriu.
Un cântec doinit şi unul cântat, asta au
prezentat concurenţii prezenţi la preselecţie. “Nu poţi să te numeşti interpret
ori nu poţi să îţi dai seama de adevăratele calităţi dacă nu asculţi şi o doină
unde efortul vocal este mult mai mare
şi unde poţi să îţi dai seama dacă tânărul are sau nu capacitatea să facă faţă
probei.

Raportul Poliţiei Reghin în primele şase luni de activitate
Robert MATEI
Zilele trecute Comandantul Poliţiei Reghin, comisar şef Vasile Oltean a prezentat pentru „Glasul Văilor” o analiză
a activităţii desfăşurate în primele şase
luni ale anului 2015 a Poliţiei Municipiului Reghin. Analizele şi statisticile
realizate până acum cu privire la activitatea Poliţiei reghinene pe acest an,
arată faptul că se înregistrează scăderi
semnificative pe linia infracţiunilor
sesizate, respectiv contra vieţii, integrităţii corporale, dar şi a tâlhăriilor. În
primul semestru, comparativ cu 2014,
infracţionalitatea sesizată a înregistrat
o scădere cu 23,5 %, numărul total al
infracţiunilor fiind de 524 în primele
şase luni ale anului în curs, adică cu 162
mai puţine decât anul precedent. „Îmbucurător este faptul că au scăzut şi în
cadrul infracţionalităţii totale şi numărul infracţiunilor de natură judiciară cu
86 de fapte, care înseamnă în procente
o scădere de 16,9%. După cum a mai
arătat şi cu alte prilejuri, principalul gen
de infracţiuni cu care se confruntă Poliţia în general dar şi Poliţia reghineană,
sunt infracţiunile de furt. În această perioadă infracţiunea de furt prezintă un
trend descendent faţă de perioada similară a anului precedent, înregistrând
un minus de 27,3%. Numeric în 6 luni
am înregistrat 252 de infracţiuni faţă de
347, în primele 6 luni din 2014” a explicat comandantul Vasile Oltean. Acesta a mai precizat faptul că, din păcate,
există şi o creştere la furturile din locuinţe sau aflate în construcţie în această
perioadă. „Pe raza municipiului Reghin

Vasile Oltean
avem foarte multe imobile nelocuite a
căror proprietari sunt plecaţi la muncă în străinătate ori a căror proprietari
au decedat şi urmaşii lor au domicilii
în alte localităţi, şi au casele scoase la
vânzare”.

Au scăzut tâlhăriile şi
infracţionalitatea stradală la Reghin
În perioada analizată statisticile arată
că şi infracţiunile de tâlhărie se prezintă pe un trend descendent la Reghin,

înregistrând o scădere cu un procent
de 60% comparativ cu anul 2014. Un
fapt îmbucurător având în vedere că
tâlhăria este una dintre cele mai grave
infracţiuni cu care se confruntă Poliţia
din România. Scăderi au înregistrat poliţiştii reghineni şi la infracţionalitatea
stradală cu un procent de aproape 30%,
ceea ce demonstrează că în acest an forţele de ordine locale au fost mai vizibile
în teren şi au avut o prezenţă activă de
natură de a descuraja infractorii în a
comite diferite infracţiuni. „Dacă este
să ne referim la reducerea riscului rutier, una dintre priorităţile Poliţiei, pot
să precizez faptul că în această perioadă
Biroul Rutier Reghin, înregistrează un
succes aproape pe toate liniile în sensul
că au scăzut numărul accidentelor rutiere grave, a scăzut numărul persoanelor
decedate în urma accidentelor rutiere şi
a scăzut numărul persoanelor accidentate grav în cadrul accidentelor grave de
circulaţie” a mai adăugat Vasile Oltean.
O remarcă demnă de consemnat este
că în primele 6 luni nu s-a înregistrat
nici o persoană decedată pe raza municipiului Reghin în accidente rutiere, o
constantă a ultimilor 4-5 ani. S-au înregistrat în schimb două decesuri în accidente rutiere grave petrecute în mediul
rural, însă chiar şi indicatorii negativi
au înregistrat scăderi, precizează şeful
Poliţiei.
Poliţiştii rutieri au constatat 4294 de
fapte contravenţionale şi 42 de fapte
penale în primele şase luni ale anului
Din raportul de activitate al Poliţiei

În primele 5 luni ale anului judeţul Mureş a
fost vizitat de 155. 666 turişti
Conform Direcţiei Judeţene de Statistică Mureş, în perioada 1 ianuarie – 31
mai, structurile de cazare existente în
judeţul Mureş au fost gazda unui număr de 155.666 turişti, (cu 17894 mai
mulţi faţă de perioada corespunzătoare
din 2014, respectiv o creştere de 13%),
care au efectuat un număr de 310914
înnoptări (cu 48039 mai multe faţă de
perioada corespunzătoare din 2014,
respectiv o creştere cu 18,3%). Durata

medie a sejurului a fost de 2 înnoptări /
turist. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna mai 2015 a fost
de 37,6% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 9 puncte procentuale faţă de luna mai 2014. După ţara
de origine a turiştilor străini, ponderea
cea mai mare au avut‐o cei din Ungaria (4716 persoane; 23,9%), Republica Moldova (2819 persoane - 14,3%),
Germania (2583 persoane - 13,1%),

Spania ( 2131 persoane - 10,8%), Italia
(1860 persoane - 9,4%). (R.M.).

Reghin reise că au crescut constatările
în activitatea de combatere a infracţionalităţii, prin organizarea de acţiuni
şi constatarea de fapte penale şi contravenţionale. În cadrul acţiunilor în
primele 6 luni lucrătorii Biroului Rutier
au constatat 42 de fapte penale, dintre
acestea, 17 fiind fapte de conducere
auto neînmatriculat, 9 infracţiuni de
conducere a autoturismului de către
persoane care nu posedau permis de
conducere, posedau permis necorespunzător categoriei din care făcea parte
autovehicolul sau cu permis de conducere suspendat, 14 infracţiuni de conducere a autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa alcoolui etc.
În aceiaşi perioadă analizată, lucrătorii
Biroului Rutier Reghin au constatat
4294 de fapte contravenţionale, fapte
pentru care s-au aplicat sancţiuni constând în amenzi şi avertismente.
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Proprietar pe proprietăţile oamenilor
Codruţa ROMANŢA

Povestea începe în 2007, pe
vremea când ministru al mediului era Laszlo Borbely, iar
printr-o Hotărâre de Guvern
(1143/11.10.2007) s-a stabilit
constituirea Parcului Natural
Defileul Mureşului Superior. Proprietăţile intravilane şi extravilane au fost incluse în acest Parc,
fără a se ţine însă cont de părerea
cetăţenilor, a proprietarilor de pe
Valea Mureşului. Acum, casele,
curţile, grădinile, păşunile, pădurile oamenilor sunt administrate
de o societate privată din judeţul
Harghita, un Ocol Silvic Privat
din Gheorgheni, care administrează de fapt acest Parc Natural
al Defileului Mureş Superior.

în caz contrar sunt pasibili de amendă.
Dacă doresc să construiască o casă, nu
o pot face fără aprobări speciale.
În aceste condiţii cei aproape 800 de
proprietari din cele patru sate, au înfinţat o Asociaţie a proprietarilor de păduri, păşuni şi terenuri agricole, unde
şi-au angajat şi un avocat. „După atâţia
ani, s-a ajuns la consultări cu publicul
pentru a le explica problemele de mediu, cu care se va confrunta populaţia
după emiterea planului de management şi a regulamentelor. Regulamentul emis de curând, la începutul lunii
iulie, în opinia mea, a fost emis în mod
ilegal pentru că legea nu permite un regulament într-un Parc Natural, ci doar
plan de management. Dispoziţiile din
cadrul regulamentului sunt abuzive şi
au fost făcute fără consultarea publicu-

Cetăţenii nemulţumiţi îşi cer drepturile
nii sunt indignaţi pentru că li se impun
aceste restricţii pe terenurile proprietate privată în intravilanul localităţilor
care sunt incluse în cadrul Parcului

Crearea acestui Parc
aduce anumite restricţii
Din această cauză la aflarea „frumoasei” veşti, proprietarii s-au trezit cu
obligaţii, dar nu şi cu drepturi. S-au trezit cu amenzi şi cu perceperea de taxe,
fiindu-le îngrădit dreptul la proprietate.
Concret, pe înţelesul tuturor, proprietarii de păduri nu mai au voie să taie lemn
de foc de pe proprietatea lor fără acordul celor care conduc Parcul Natural şi
dacă nu plătesc taxă pentru acest lucru,

Avocatul Asociaţiei, Cătălin Ghere

Se oferă explicaţii celor prezenţi

Deficit comercial de
-49.023 mii euro în comerţul exterior al judeţului Mureş
Conform Direcţiei Judeţene de Statistică a Judeţului Mureş, comerţul exterior
realizat de agenţii economici din judeţul Mureş, s-a concretizat în perioada 1
ianuarie- 31 mai în exporturi în valoare de 212823 mii euro şi importuri de
261846 mii euro. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2014, valoarea
mărfurilor exportate a scăzut cu 1,7%
(‐3728 mii euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 11,2% (+26424 mii
euro). Deficitul comercial în primele
cinci luni ale anului a fost de -49023
mii euro. În perioada corespunzătoare a anului anterior soldul balanţei de
comerţ exterior a fost negativ, în aceiaşi
perioadă înregistrându-se un deficit de
‐18871 mii euro. (R.M.)

lui, iar restricţiile impuse sunt excesive.
Ca exemplu: nu poţi culege mai mult de
un kilogram de fructe de pădure fără
acordul celor de la Gheorgheni. Oame-

Natural” a declarat avocatul Asociaţiei,
Cătălin Ghere.
Hilar este faptul că acest parc s-a constituit chiar dacă primarii celor patru
comune, Stânceni, Lunca Bradului,
Răstoliţa şi Deda, nu au semnat niciun
act în acest sens, dar nici nu au avut
pe ordinea de zi la şedinţele de Consiliu Local vreo hotărâre cu privire la
acest lucru. Primarul comunei Stânceni, Dinu Ciobotă a declarat faptul
că „Agenţia pentru protecţia mediului
încearcă să implementeze regulamentul şi planul de management, iar populaţia nu este de acord. Înclin să dau
dreptate populaţiei. Problema este că
s-a făcut treaba în grabă, nu s-a luat legătura cu locuitorii, nu s-au votat hotărâri de Consiliu Local, eu ca primar nu

am semnat nimic. Sigur că oamenii au
devenit foarte supăraţi pentru că li se
încalcă proprietăţile, modul de a munci
pământul pe care ei îl lucrează din tată
în fiu şi li se restricţionează anumite
probleme inclusiv în ceea ce priveşte
masa lemnoasă, cu transportul, cu construcţiile. Îmi pare rău că s-a ajuns aici,
eu voi susţine cetăţenii pentru că prioritari sunt ei”.
Proprietarii plătesc impozite pe aceste
proprietăţi, însă au rămas fără drepturi.
În data de 10 iulie 2015 în Căminul
Cultural din Stânceni s-au adunat câteva zeci de oameni nemulţumiţi de situaţia actuală de care se lovesc. Pe lângă
primar şi avocatul Asociaţiei, prezenţi
au fost şi reprezentanţii firmei care se
ocupă de planul de management al
Parcului. Aceştia au dorit să prezinte
măsurile de conservare care vor fi incluse în planul de management, dorind
să explice oamenilor cum va fi făcută
zonarea acestui Parc Natural şi că intravilanul localităţilor va fi o zonă de
dezvoltare durabilă.
Însă, ce-i drept, reprezentanţii firmei
nu au reuşit să poarte la Stânceni un
dialog civilizat cu locuitorii prezenţi,
pentru că proprietarii de păduri, localnicii, s-au arătat revoltaţi de situaţia
creată.
Astfel că, cetăţenii celor patru comune
de pe Valea Mureşului au un parc care
pe hârtie este un adevărat beneficiu în
favoarea oamenilor, dar în realitate este
un impediment în tot ceea ce înseamnă
executarea unor lucrări pe proprietate
privată.
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Adrian Burian construieşte jucării din lemn pentru copii
Robert MATEI

Îl cheamă Adrian Burian, s-a născut
la Topliţa, are 37 de ani, momentan
lucrează într-o firmă din Reghin, care
produce instrumente muzicale, iar în
timpul liber este meşter popular. Mai
precis, construieşte jucării din lemn
pentru copii. Jucăriile reghineanului
au dimensiuni între 8 şi 37 cm. Sunt
confecţionate din foioase, răşinoase şi
fag în funcţie de nivelul de stilizare al
obiectelor şi de gradul de utilizare al
acestora. Jucăriile sunt din lemn natur
sau uşor colorate cu lacuri naturale sau
ulei de in. Ele pot constitui nu doar un
capriciu pentru copii, ci şi adevărate
„bijuterii” pentru colecţionarii de jucării decorative.

Maşinile de epocă sunt
piesele de rezistenţă ale
meşterului
,,Atelierul de jucării” al reghineanului
are pe stoc la ora actuală în jur de 50
de piese diferite, deoarece timpul dedicat acestui ,,hobby” este limitat, Adrian
construieşte doar în timpul liber, după
programul de la serviciu şi în weekend-uri. Din plăcere, cu multă migală
şi dragoste, meşterul a construit până
în prezent trenuleţe tip lego din lemn,
mobilier pentru păpuşi Barbie, miniaturi de mobilier pentru fabrici de mo-

Adrian Burian construieşte maşini
din lemn pentru toate buzunarele
bilă sau scenografii de teatru şi chiar
un avion din lemn natur. Însă piesa de
rezistenţă din gama de jucării produse
de meşterul reghinean este cu siguranţă
maşina de epocă a anilor 60. Cumpărătorii pot opta pentru un Rolls-Royce,
un Mercedes sau de ce nu, pentru o
decapotabilă denumită de reghinean
„Maşina lui Cruella”, după personajul
din desenul animat 101 Dalmaţieni.
Dar maşinile lui Adrian nu se opresc la
cele de epocă, meşterul a reuşit chiar să
reproducă la scară miniaturală o gamă
variată de maşini de mare tonaj, începând de la utilaje de salubrizare, cisternă şi camion, la rabă şi tir, până la
autospeciale de pompieri pentru intervenţii la incendii. Preţurile pentru aceste bijuterii variază între 5 lei şi 40 de lei,
preţuri simbolice dacă ne gândim că

fiecare piesă componentă a jucăriilor
sau mobilierului este şlefuită individual şi manual, fiecare muchie îndulcită
şi rotunjită cu grijă şi tratată cu simţul
responsabilităţii.

Visul lui Adrian este să
aibă într-o zi propriul
său magazin de jucării
Primul pas spre această pasiune l-a făcut în urmă cu 12 ani, când a colaborat
cu o firmă din Tîrgu-Mureş care i-au
deschis apetitul de a crea jucării din
lemn. Atunci a studiat o serie de modele de jucării din lemn, iar pe parcurs
meşterul şi-a perfecţionat cunoştinţele
tinzând spre creaţia originală şi nu pe

imitaţia jucăriilor deja existente pe piaţa de profil. De atunci, încet dar sigur,
a început să îşi creeze un stil propriu şi
o mulţime de noutăţi care speră într-o
zi să devină „marcă înregistrată”. „Din
păcate la noi în România, încă nu se
cunoaşte valoarea jucăriilor din lemn.
Lumea dă banii pe jucării din plastic
care sunt mai viu colorate ori maşini
teleghidate, dar rămân un rebel fără pauză în construcţia de jucării din lemn
care sunt trainice şi numai bune de lăsat următoarelor generaţii”, a declarat
pentru „Glasul Văilor”, Adrian Burian.
Dacă în copilărie visul cel mai mare
al reghineanului era să câştige 1 milion de dolari, azi, ajuns un om matur,
mult mai înţelept şi fără acei bani în
cont, spune că cea mai mare ambiţie
personală este ca într-o zi să aibă propriul său magazin de jucării. Vis care
pe zi ce trece pare să prindă un contur
tot mai aproape de realitate. Din 2014
până în prezent, meşterul şi-a expus jucăriile la mai multe festivaluri din judeţ
şi din ţară începând din capitala ţării
la Muzeul Ţăranului Român, Muzeul
Etnografic „Anton Badea” din Reghin,
cea de a II-aediţie a evenimentului “Tezaure umane vii mureşene”, Festivalul
de Tradiţii şi Obiceiuri de pe Valea Mureşului şi încheind cu Reghinul, municipiul care l-a „adoptat”, participând
în premieră la cea de-a XIV-a ediţie a
Zilelor Reghinene cu jucăriile din lemn
marca Adrian Burian.
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Tabără de pictură pentru copii marca Ars Maris
Codruţa ROMANŢA

denţă obiceiurile, natura, generaţiile şi
tema „Planeta Fericirii” unde să pună
pe tapet imaginaţia şi fantezia.

Prima ediţie a Taberei de Pictură pentru copii desfăşurată la Colegiul Silvic
Gurghiu a fost organizată de Asociaţia
Culturală Ars Maris în parteneriat cu
Primăriile Gurghiu, Solovăstru, Suseni,
Breaza şi oraşul Ungheni şi Consiliul
Judeţean Mureş.
S-au înscris 12 copii cu vârste cuprinse între 9 şi 16 ani veniţi din zona Re-

Şi-au etalat creaţiile
într-o expoziţie

Marcel Mândru - mândru de prestaţia
elevelor de la Colegiul Silvic

Singurul băiat din tabără alături de viceprimarul comunei
Solovăstru

ghinului, din comune precum Breaza,
Suseni, Solovăstru şi oraşul Ungheni.
Pentru anul viitor se doreşte ca această
tabără să se transforme într-una cu prezenţă internaţională.
„Ne-am gândit să trecem oarecum la
un aşa-zis Ars Maris Junior pentru a
stimula copiii şi a le trezi interesul pentru artă. Mulţi dintre ei şi-au dezvoltat
foarte mult tehnica de pictură, mulţi
n-au mai pictat până acum pe pânză.
Fiecare a fost un liber arbitru, alegându-şi singuri toate lucrările pe care
le-au dezvoltat. Fiecare lucrare spune
o poveste. Cred că am făcut un lucru
bun prin iniţierea acestei tabere pentru
că dacă dintre ei unul urmează o cari-

Reprezentantele comunei Suseni alături de
primarul comunei

eră în domeniul artelor plastice, pentru
noi este o realizare” a declarat Nistor
Oprea.
Din acest motiv s-a apelat la sprijinul
artistului Simion Moldovan, al artistului Giurgiu Horea şi al studentei Ana
Nechifor care le-au prezentat tinerilor
artişti ceea ce înseamnă arta şi ce înseamnă a face carieră în arta plastică.
Prezent în tabără a fost şi scriitorul
Radu Ţuculescu, care a declarat că în
urma acestei tabere va prinde viaţă un
nou catalog Ars Maris, de această dată
Junior, cu şi despre momente din cadrul taberei.
Tinerii artişti au avut de ales între două
teme, „La bunici” unde să scoată în evi-

Tinerii s-au arătat a fi foarte receptivi
la tot ce a fost în jurul lor, dovedind că
au veleităţi artistice. Prezenţa în tabără
nu a adus doar distracţie, ci le-au fost
oferite şi câteva posibilităţi de relaxare
şi un cadru natural minunat.
Închiderea taberei a fost marcată printr-un eveniment festiv, desfăşurat la
Colegiul Silvic Gurghiu, unde cei prezenţi au putut admira creaţiile micilor artişti expuse în sala internatului.
Prezenţi au fost primarii comunelor
partenere, care s-au dovedit a fi foarte
încântaţi de creaţiile tinerilor artişti din
comuna lor. Deasemenea, nu au lipsit
sponsorii, dar nici oficialităţi ale judeţului precum deputatul Cristian Chirteş. În cadrul acestui eveniment, fiecare
elev participant în tabără a primit diplomă şi a fost recompensat cu premii.

Laurenţiu Boar, primarul comunei Gurghiu alături de
reprezentantele comunei în tabăra de pictură

O lume minunată a copiilor „Icoana, colţ de rai” – ediţia a IX-a
,,Minte, trup şi suflet”

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin, a organizat în 20 – 24
iulie 2015, cea de-a IX-a ediţie a Şcolii
de vară „Icoana, colţ de Rai” – ,,Minte,
trup şi suflet”, săptămână ce a încununat munca a 29 de cadre didactice care
au îndrumat mânuţele, mintea, trupul
şi sufletul a peste 85 de elevi de la mai
multe şcoli din Ruşii Munţi, Ideciu de
Jos, Gledin, Buzău şi din Reghin.
Participând la această tabără, copiii
s-au îngrijit de suflet, s-au rugat, s-au
apropiat de Dumnezeu la atelierul
Icoana, colţ de Rai unde fiecare copil
a pictat câte o icoană. Binecuvântarea
de început a taberei a fost făcută de pr.
Ovidiu Moldovan, iar icoanele realizate
au fost sfinţite de către preoţii Claudiu
Chiorean şi Dimitrie Gherman, prilej

de mare bucurie pentru copiii care şiau văzut munca binecuvântată cu harul
Duhului Sfânt.
La atelierul „Cântec, joc şi voie bună”,
copiii şi-au însuşit imnul „Minte, trup
şi suflet”, unde au transmis mesajul
iubirii pentru pace și liniște, pentru
aproapele şi pentru multiculturalitatea
popoarelor convieţuitoare. Elevii au învăţat paşii de horă, treziţi fiind de sentimentul istoric, patriotic.
În atelierul „Mâini dibace” s-au împletit brăţări ale prieteniei, brâie tricolore,
s-a realizat un tablou-emblemă al taberei prin coaserea unor materiale textile
şi nasturi coloraţi de către copii.
Cel mai complex atelier, „Arta culinară”, a asigurat zilnic mici degustări
tuturor participanţilor: salate, sandwi-

ch-uri, brioşe etc. Activitatea copiilor
de la acest atelier a culminat la Festivitatea de premiere când peste 200 de
persoane, părinţi, bunici, invitaţi, colaboratori şi protagoniştii evenimentului
au mâncat un gulaş ca la mama acasă şi
un tort imens gravat cu mare cinste cu
numele taberei „MINTE, TRUP ŞI SUFLET”. „Exploratorii” au făcut drumeţii
la Pădurea Rotundă şi au pus în aplicare
reguli de instalare a unui cort, de aprindere şi stingere a focului pentru grătar
şi reguli de protejare şi întreţinere a
mediului înconjurător, au învăţat prin
practică reguli de prim ajutor în caz
de accidente, fracturi, înţepături. Farmecul atelierului a fost înmiresmat de
grătarul pe care s-au prăjit cârnăciori
delicioşi şi slănină.
În cadrul atelierului „Prichindeii pricepuţi” s-au realizat desene, picturi, colaje, origami şi s-au învăţat două dansuri
pline de viaţă.
Schuller Peter a organizat pentru copii
o tombolă cu jucării în scop caritabil
pentru construirea Azilului „Sfânta
Ana” de la Gledin.

Vineri, 24 iulie 2015, a avut loc festivitatea de închidere a taberei, în prezenţa
părinţilor şi a invitaţilor. Toate atelierele şi rezultatele muncii copiilor au fost
prezentate chiar de către copii care au
fost răsplătiţi cu diplome pentru strădania de care au dat dovadă pe tot parcursul taberei.
La finalul fiecărei zile de tabără, copiii
au notat impresiile pe un flipchart, primarul mun. Reghin, ec. Maria Precup,
primind un carnețel în care erau trecute gândurile sincere şi frumoase de
mulţumire ale copiilor participanţi în
tabără. Se cuvine să aducem mulțumiri
tuturor ce s-au implicat în organizarea acestui proiect de succes, Consiliul
Local, Primaria Mun. Reghin, Casa de
Cultură „George Enescu”, Gimnaziul
„Alexandru Ceuşianu”, sponsorilor şi
tuturor cadrelor didactice implicate în
acest proiect.
Prof. Daniela Friciu
Prof. Alina Moldoveanu
Prof. Valentina Cengher
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Maestrul FERI la a 92-a aniversare
George TRIPON
La 10 iulie 2015 artistul JORGA FRANCISC a împlinit 92 de ani de viaţă. Nu
ştiu dacă sunt mulţi sau sunt puţini, dar
faţă de optimismul său debordant, faţă
de planurile şi dorinţele sale artistice de
viitor, ar mai fi nevoie de încă 92 de ani
de acum încolo, de multe primăveri şi
veri înfloritoare. Această sete nepotolită de creaţie artistică l-a făcut pe maestrul FERI să fie plin de viaţă, să muncească şi să creeze în mod ordonat, zi
de zi, constant şi să treacă cu bine chiar
cu multă seninătate peste necazurile
bătrâneţii. De fapt, nu de puţine ori mi
s-a confesat că: „ Dacă în fiecare dimineaţă nu apare un junghi nou, înseamnă că ceva nu e în regulă”! Cu înţelegere
şi răbdare, cu multă încredere şi optimism în viaţă, reuşeşte să treacă peste
toate şi să-şi proiecteze planuri noi de
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Una din construcţile cele mai controversate scoasă la vânzare
acţiune, să se dedice cu multă pasiune
şevaletului, de unde scoate mereu noi
creaţii artistice, care mai de care mai
frumoase şi mai interesante.
Picturile sale în ulei pe care le realizează
cu multă lejeritate, îşi păstrează acum
acelaşi stil inconfundabil realist-impresionist şi indiferent dacă sunt peisaje,

flori sau portrete, degajează un anumit
parfum deosebit, o anumită căldură şi
linişte interioară, un limbaj al culorilor
mai domol, încărcat de aerul patriarhal
al maestrului.
Deşi a realizat până acum peste 6000
de lucrări în pictură, are totuşi o anumită nemulţumire, o părere de rău, că

nu mai are puterea necesară de a ţine
în mâini dalta şi ciocanul să adauge la
cele peste 200 de statui în lemn, ghips,
piatră sau bronz, alte lucrări pe care le
are în suflet şi pe care ar da oricât să le
poată scoate la lumină. Sculptura a fost
de fapt pasiunea sa supremă şi îi pare
rău că nu o mai poate continua. Dar
viaţa merge mai departe şi de pe şevaletul său vor ieşi în continuare noi şi noi
pânze tot mai interesante ce vor alina
nostalgia artistului.
Acum, la acest ceas aniversar, mă alătur
familiei sale, prietenilor şi cunoscuţilor,
dorindu-ţi, dragă maestre FERI, multă
sănătate şi putere de muncă şi multe
împliniri în creaţia artistică de mare
valoare, care te ţin în viaţă spre fericirea
tuturor celor care te iubim.
LA MULŢI ANI, MAESTRE FERI!

Promoţia 1965 a revenit pe băncile Colegiului Silvic Gurghiu

10 dintre cei 46 de absolvenţi din 1965 au
răspuns prezent la întâlnirea de 50 de ani
În data de 11 iulie, la Colegiul Silvic din
Gurghiu, preţ de câteva ore, absolvenţii promoţiei 1963 - 1965 s-au întors în
timp, la „Întâlnirea de 50 de ani de la
absolvirea Şcolii Tehnice de Maiştrii în
Exploatări şi Transporturi Forestiere”.
Doar 10 din tabloul de 46 de absolvenţi
a celor două clase A şi B din urmă cu
cinci decenii, au reuşit să răspundă prezent la eveniment, asta pentru că mulţi
au probleme de sănătate sau au decedat.
Cuprinşi de nostalgie şi bucuria revederii, veteranii promoţiei 1965 au depănat amintiri şi şi-au amintit cu drag
de profesorii care le-au îndrumat primii paşi în silvicultură, Cosma Gliga,
Eugen Petrovan, Eleonora Porumboiu,
Ludovic Magyar, Eugen Răuţă, Iacob
Argint, Zoltan Şipoş, Ludovic Osz şi
Eduard Gal. Absolvenţii şi-au povestit
realizările din ultimii cinci ani pentru
că, trebuie sã mentionãm, în ultimii 30
de ani au avut loc revederi din cinci în
cinci ani, semn cã între foştii colegi s-a
păstrat o prietenie profundă şi adevărată. Întâlnirea s-a organizat cu ajutorul conducerii Colegiului şi în special a
directorului ing. Marcel Mândru şi cu
complicitatea organizatorului Pop Traian Eugen. Gazda reuniunii foştilor absolvenţi a fost Mihai Gherghel (fostul
director al Colegiului Silvic Gurghiu),

Colegiului Silvic Gurghiu de a oferi
comunităţii silvicultori competenţi şi
calificaţi, în diferite domenii de activitate şi personal care să dea dovadă de
bună pregătire la nivel profesional, a
fost demonstrată din plin şi de absolvenţii promoţiei 1963-1965, cu toţii
reuşind să se realizeze pe plan profesional şi să îndeplinească cerinţele de
bază ale societăţii civile. „Sunt extrem
de emoţionat şi mă bucur foarte mult
că am reuşit să facem această reîntâlnire la 50 de ani de la absolvirea Şco-

lii Tehnice de Maiştrii în Exploatări şi
Transporturi Forestiere din Gurghiu.
Ne-am revăzut colegii care au participat şi la celelalte întâlniri la 40, 45 de
ani şi acum din nou, la 50. Suntem bine
,sănătoşi. Ne rugăm la Dumnezeu să ne
ţină tot aşa până la întâlnirea de 55 de
ani” a declarat Pop Traian Eugen. Reîntâlnirea s-a încheiat cu o masă festivă
la Cantina Colegiului, iar despărţirea a
fost una emoţionantă, absolvenţii generaţiei 1965, declarându-se mulţumiţi că
au făcut ceva în viaţă.

care l-a înlocuit pe directorul actual
absent motivat de la eveniment. „E un
sentiment unic de bucurie când vezi
foşti elevi ai Şcolii Silvice că revin cu
drag la şcoala care i-a format an de an”
a declarat pentru „Glasul Văilor”, Mihai
Gherghel.

Misiunea Colegiului
Silvic a fost îndeplinită
cu succes de promoţia
1965

Profesorii Mihai Gherghel, Miron Mircea şi organizatorul Pop Traian Eugen au deschis ora de dirigenţie

Ora de dirigenţie a fost ţinută de prof.
Miron Mircea, ca diriginte onorific,
dirigintele oficial, profesorul Arcadie
Endrjievcshi fiind decedat. Absolvenţii
au ţinut un moment de reculegere pentru colegii şi profesorii care au plecat
prea devreme în lumea veşniciei. După
strigarea catalogului, cei prezenţi au vizitat sălile de clase şi de practică profesională. Nu au trecut neobservate nici
tablourile absolvenţilor şcolii, serele
şi bătrânul Parc Dendrologic, inaugurat la 1880, care adăposteşte alături de
speciile autohtone, peste 100 de specii
exotice de arbori din Australia, America de Nord sau din Japonia. Misiunea

ALPINA SHOE PRODUCTION
ANGAJEAZĂ
Muncitori ateliere producţie încălţăminte

Studii: medii (calificarea / experienţă în domeniu constituie avantaj)
Programul de lucru : schimbul 1
Descriere: operaţii manuale de uns, vopsit, montat, tras pe calapod,
tălpuit, finisat, ambalat încălţăminte
Beneficii: tichete de masă, prime vacanţă/sărbători, decont abonament (50%)
Contact: Str. Ierbuş, nr.10, Reghin, tel 0265-809823 int. 164 (Resurse Umane)
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Dedreţenii s-au întors la rădăcini
Codruţa ROMANŢA structiv, bucurând-se de aceleaşi împliZi de mare sărbătoare pentru locuitorii
din Dedrad cu ocazia mult aşteptatului eveniment „Fiii Satului”. Duminică, 19 iulie, cu mic cu mare, dedreţeni
născuţi, crescuţi ori doar trecuţi prin
localitate şi-au dat întâlnire în centrul
satului, dar nu înainte de a trece mai
întâi pe la biserică pentru a lua parte la
slujba religioasă.
În jurul orelor 11:00, centrul localităţii
a fost acoperit de oameni îmbrăcaţi în
costume populare, de copii şi bătrâni,
de militari, jandarmi, poliţişti şi pompieri ce au fost martori dezvelirii Monumentului Eroilor căzuţi în luptă în cel
de-al Doilea Război Mondial în semn
de înaltă recunoştinţă şi preţuire, dar şi
dezvelirea bustului lui Avram Iancu.
Ceremonialul religios a fost susţinut de
un sobor de patru preoţi, ce au sfinţit pe
rând cele două monumente, urmat de
luările de cuvânt ale oficialităţilor prezente. A urmat ceremonialul militar ce
a adus în faţa publicului prezent parada
militară şi a portului popular.
„Încercăm să constituim o legătură între generaţiile de ieri şi cele de astăzi.
Dedradul are o poveste, o istorie mai
aparte. În urmă cu 70 de ani, în locul
saşilor absenteişti s-au stabilit 334 de
familii venite din zona de munte şi
Câmpia Transilvaniei. De atunci până
în ziua de azi, cu urmaşii lor, cu alţii
care li s-au alăturat de-a lungul vremii,
au convieţuit în mod paşnic şi con-

Diploma oferită dedreţenilor

niri. Majoritatea celor 334 de familii au
fost femei cu soţul întors de pe front,
văduve, orfani de război ori familii a
căror case au fost distruse în timpul
războiului” a susţinut în discursul său,
Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoş.
La eveniment, pe lângă fii ai satului
şi primari din comunele din zonă au
participat şi grupuri folclorice din toate satele aparţinătoare comunei Batoş.
Dinu Cotoi, primarul comunei, s-a angajat în faţa celor prezenţi ca în fiecare
sat să ridice un astfel de Monument al

Bustul alui
Avram
Iancu
Troiţa
fost
sfinţită
de un sobor format din şase preoţi

Preotul Ilie Damian premiat la împlinirea a
50 de ani de căsnicie

că toţi o meritaţi, să dau una singură şi
mare pe care să o postăm în Căminul
Cultural unde să rămână pentru totdeauna” a declarat Dinu Cotoi.

Diplome pentru 50 de
ani de căsnicie

Eroilor. „Dezvelirea Monumentului
Eroilor constituie cel mai emoţionant
eveniment al mandatului meu, motiv
de a manifesta respectul şi consideraţia
pentru eroii neamului, dar şi să privesc
cu încredere şi speranţă spre viitor” a
adăugat Dinu Dumitru Cotoi. Bustul

lui Avram Iancu a fost donat de soţii
Bărduţiu Vasile şi Geta.

Diplomă uriaşă pentru
toţi locuitorii
Evenimentul a continuat pe scenă unde
ansamblurile locale şi soliştii de muzică populară şi-au expus portul, jocul
şi cântecul popular. O supriză pentru
locuitorii din Dedrad a fost descoperirea şi decernarea unei diplome uriaşe
destinată tuturor locuitorilor, diplomă
ce-şi va găsi locul în sala Căminului
Cultural pentru a putea fi văzută de toţi
cetăţenii. „În semn de mulţumire, apreciere şi respect, vreau să ofer o diplomă
pentru toţi locuitorii satului Dedrad.
Este vorba despre o diplomă de vrednicie. Am considerat că, decât să dau
la toţi locuitorii câte o diplomă pentru

Organizatorii nu au uitat nici de aceia
care au avut înţelepciune şi au trăit ca
şi familie, la bine şi la rău, mai bine de
50 de ani. Astfel că şapte cupluri au fost
premiate: Feier Zaharie şi Maria, Moldovan Ioan şi Floarea, Cătrinoi Simion
şi Cristina, Şerdean Mihai şi Maria,
Cocan Mihai şi Maria, Farcaş Florea
şi Maria. Printre cuplurile premiate şi
felicitate pentru cei 50 de ani de căsnicie s-a aflat şi părintele Ilie Damian
şi soţia Maria.”În urmă cu mulţi ani,
prin 1966 am avut de ales între parohia
Gorneşti şi Periş şi parohia Dedrad cu
Goreni. Am zis să fie ce a da Dumnezeu şi am ales această parohie, eu sibian, soţia maramureşeancă, poposind în
regiunea Mureş Autonomă Maghiară.
Era luna februarie, eu am venit întrun fâş cum umblau tinerii, cu capul
descoperit. Am fost primit la familia
Naste, unde mama Iustina ne-a făcut
o pâine pe care n-am s-o uit niciodată.
De atunci ne-am legat unii de alţii, Dedradul şi Goreniul de mine” a declarat
preotul Ilie Damian.
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Ghelasie Ţepeş << Părintele Arsenie Boca spunea ,,În mintea
Ghelasie Ţepeş în adolescenţă a fost unul dintre
ucenicii Părintelui Arsenie
Boca, a cărui personalitate l-a marcat pe viaţă pe
duhovnicul care avea să
ajungă mai târziu, stareţul
Mănăstirii Sighişoara. Învăţăturile primite de la “Sfântul Ardelului” i-au devenit
etalon şi model în tot ceea
ce face. În ochii stareţului
de un albastru infinit poţi
citii o vieţuire desăvârşită,
har şi frumuseţi care depăşesc sfera imaginaţiei. Te
impresionează prin înţelepciunea cu care vorbeşte
de sensul existenţei omului
pe pământ şi despre şansa
întoarcerii la Dumnezeu a
celor care s-au lepădat benevol de slava harului. Nu
caută să placă oamenilor, ci
lui Dumnezeu, mustră spre
îndreptare, nu să rănească,
pofta şi-o îndreaptă spre
virtuţi, nu către patimi,
găseşte desfătări în amărăciune, învaţă pe cei neştiutori şi îi cheamă pe toţi la
ascultarea credinţei.
L-am rugat pe Părintele Ghelasie să ne
împărtăşească din savoarea bucuriei,
de a-l fi cunoscut şi simţit, pe ,,Sfântul
Ardealului!,,.
Reporter: Cum v-aţi întâlnit cu Părintele Arsenie Boca?
Ghelasie Ţepeş: Eram unul dintre tinerii care intrasem la 18 ani în Mănăstirea
Brâncoveanu la Sâmbăta de Sus, care
îşi căuta sensul în viaţa aceasta. Încă
nu eram bine închegat, în mintea mea
oscilam între ideea de a mă călugări sau
de a face şcoală, pentru că profesorii mă
îndemnau să îmi continui studiile pentru că am minte deschisă pentru a îmbrăţişa o carieră de inginer sau să devin
chiar director. L-am întâlnit pe Părinte-

Stareţul Mănăstirii Sighisoara, Ghelasie Ţepeş,
este unul din ucenicii Părintelui Arsenie Boca
le Arsenie Boca, în 1982, când am ajuns
la Biserica din Drăgănescu, împreună
cu părintele Modest, unde deşi ma văzut prima dată, mi-a spus pe nume. Am
încremenit! Apoi m-a întrebat ,,Mă, tu
câtă şcoală ai făcut? Eu eram mai fălos
un pic, că făcusem doisprezece clase
şi i-am spus. Se uită Părintele la mine
şi zice: „O, e puţin, mă! Îi puţin! Vine
vremea când cu două-trei facultăţi nu
ai unde să te angajezi! Eu nu mai prind
vremea aia, dar tu o prinzi!”. Mă gândeam eu atunci că, cine avea facultate
pe timpul lui Ceauşescu era om mare!
Dar nici prin minte nu mi-a trecut să
fac facultate. Şi mai stă Părintele, se
mai uită aşa la mine şi zice: „Uite care-i
problema: tu să te duci mai departe la
şcoală, să faci şcoală! Eu m-am gândit
în mintea mea, că n-aveam curaj să zic
şi din gură! Şcoală e mai greu să fac!
E uşor să zici din gură, dar e mai greu
să faci lucrul ăsta! Poate mintea m-ar
duce, dar cine să mă poarte? Mama,
bolnavă, ştiind cum am lăsat-o, cu opt
copii...Săraci! Necăjiţi! Aveam noi strictul necesar, dar nu eram de facultate, că
acolo era cheltuială multă. În momentul când am gândit, am plecat capul jos.
Ştiţi cum e, eram tânăr, aveam nouăsprezece ani. Am plecat eu capul în jos,
dar mintea îmi umbla! Şi Părintele mă
bate pe umăr: „Ai dreptate, mă! Aşa-i,
mă! Cine să te poarte? El o vorbit cu
gândul meu!. Şi a mai zis: „Să fii cu-

minte şi ascultător acolo, la mănăstire.
Şi când te va da Părintele stareţ la şcoală, să te duci, să nu te împotriveşti! Că,
dacă te vei împotrivi, te împotriveşti
voii lui Dumnezeu şi nu se mai întoarce
înapoi voia lui Dumnezeu”.
Rep: Cine v-a îndrumat să mergeţi la
Drăgănescu?
G.Ţ.: Părintele stareţ Veniamin Tohăneanu de la Mănăstirea Brâncoveanu
ne-a trimis la părintele Arsenie Boca
după ce ne-a povestit cum i-a profeţit şi
lui că va deveni mare prelat bisericesc.
Stareţul ne-a povestit cum se afla militar în armată şi cum a venit într-o permisie acasă şi a plecat la mănăstire să se
închine la Dumnezeu! Părintele Veniamin era un om mic de statură, dar când
a ajuns la altar, Arsenie Boca l-a observat şi a zis în biserică către credincioşii
aflaţi la slujbă: „Vedeţi cătănuţa aia? Are
să ţie mănăstirea uite aşa, pe palmă”.
Avea darul înaintea vederii, îl avea clar.
Eu nu povestesc lucruri imaginare, ci
doar lucruri care s-au împlinit.
Rep: V-a vorbit vreodată părintele
Arsenie de sfinţi din România?
G.Ţ.: Nouă ne spunea să fim atenţi pe
unde călcăm că locul pe unde păşim
la Mănăstirea Brâncoveanu e plin de
moaşte, plin de sfinţi. Şi la vreo lunădouă după ce a spus aceste cuvinte, era
într-o iarnă, prin luna februarie şi o ză-

padă mare. Cum era curăţată cărăruşa,
mergeam noi, călugării de la chilii spre
biserică, deodată a început să plouă cu
stele printre noi şi cerul era senin, nu
am înţeles nimic atunci, ne-am făcut o
cruce şi ne-am văzut de rânduiala noastră şi de slujbă, dar apoi mi-am amintit
cuvintele Părintelui şi mi-am dat seama că avea dreptate. Sub noi se aflau
o mulţime de călugări martiri care au
fost ucişi nevinovaţi de Generalul Adolf
Bucov în 1875.
Rep: Era un om impunător?
G.Ţ.: Da, era un om înalt, impunător,
cu ochii albaştrii de om, dar cu o privire fără sfârşit de o dimensiune infinită. Avea o dicţie clară în vorbire. Era
extrem de precis şi de calm pentru că
oamenii uneori se intimidau şi se pierdeau şi le explica de două ori dacă nu
înţelegeau, iar în cazul femeilor în vârstă care uitau motivul pentru care veneau la mănăstire, li-l spunea părintele.
Era un duhovnic extrem de inteligent,
fapt care îl ajuta să se coboare la nivelul fiecărui om pentru a se face înţeles
şi îndruma orice credincios, de aceea
mergeam la Părintele cu atâta nădejde.
,,În mintea strâmbă şi lucrul drept se
strâmbă!” aşa obişnuia să spună Părintele Arsenie, care urmărea pentru oameni o minte dreaptă, lucruri drepte şi
îndreptare spre mintea cea bună.
Rep: L-aţi văzut la spovedit?
G.Ţ.: Spovedea foarte rar şi doar pe cunoscuţi pentru că ştia că este urmărit de
Securitate pas cu pas. Noi ştiam de la
Mănăstire că Mitropolitul Mladin este
foarte apropiat şi chiar mergea la spovedit la părintele Boca.
Rep: Apropo de spovedit, mi-aţi mărturisit în urmă cu cinci ani când v-am
întâlnit prima oară, o întâmplare din
viaţa Sfântului Ardealului cu trei femei care vroiau să le fie iertate păcatele? Puteţi să o relataţi şi cititorilor
noştrii?
G.Ţ.: Pe vremea când Părintele slujea
la Mănăstirea Brâncoveanu, la Sâmbăta
de Sus şi săpa o chilie în Munţii Făgăraşului, l-au vizitat trei femei de la ţară cu
desagii în spinare plini cu merinde pentru duhovnic, veniseră la spovedit. Fiecare dintre acestea se simţeau vinoavate
înaintea lui Dumnezeu din cauza păcatelor pe care le aveau pe suflet. Părintele
era foarte ocupat, dar s-a oprit din lucru
şi le-a zis, „Ia da-ţi voi jos desagii goliţii de tot ce aveţi în ei şi coboraţi în vale.
(Era o distanţă de circa 1 km de coastă
abruptă) şi cam câte păcate credeţi că
aveţi atâtea pietre adunaţi şi băgaţi-le în
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strâmbă şi lucrul drept se strâmbă,, >>
traistă şi aduceţi-le la mine”. Se zise că
una din ele avea păcate mai multe şi a
pus în sac vreo 40-50 de pietricele, cea
de-a doua a pus şi ea mai multe, dar cea
de-a treia a luat un singur bolovan pentru că avea un singur păcat care o apăsa şi toate au urcat cu greu în munte la
Părintele. Când au ajuns sus, acesta le-a
zis „Nu vă iartă Dumnezeu doar dacă
vă duceţi înapoi şi aşezaţi pietrele din
locul de unde le-aţi luat”. Femeia care
avea doar un bolovan în traistă a găsit
locul, dar celelalte doar au încercat să le
potrivească fără a le nimeri. Ce a vrut să
dovedească Părintele cu această pildă?
Oamenii au impresia că păcatele mici
sunt mai uşoare înaintea lui Dumnezeu, dar defapt sunt mai grele...păcatele
mărunte te aduc la desfigurare aşa cum
picătură cu picătură de apă face gaură
în piatră.
Rep: De ce credeţi că merg oamenii la
mormântul Părintelui Arsenie Boca
de la Mănăstirea Prislop?
G.Ţ.: Merg pentru că îi ajută. Părintele
e un om trăitor, dar un om practic. Eu
aşa îi îndemn pe credincioşi să nu ceară
multe, numai un lucru, scurt „Părinte
ajută-mă să mă vindec”! şi ajunge să
facă o cruce Părintele şi să spună ,,Să te
vindeci”. Rugăciuni scurte şi practice.
Tot darul care îl are Părintele Arsenie
Boca îl are de la Dumnezeu, de la Mântuitorul, Maica Sfântă şi toţi Sfinţii care
au trăit înaintea părintelui şi la care se
ruga şi el. Unele feţe bisericeşti greşesc
cu privire la Părintele Arsenie Boca şi
îmi pare rău să spun asta, greşesc când
spun că „Părintele este ridicat în rang
mai sus decât Hristos” şi e greşit pentru
că eu l-am auzit cu urechile mele când
a spus Părintele Arsenie Boca la modul
cel mai serios cu putinţă „Bă să nu confundaţi cioata cu stăpânul!”. Păi dacă
Părintele era cioata, noi ce suntem?
Dacă cioata ştia gândurile, dacă cioata
vindeca şi ridica din toate neputinţele
şi necazurile oamenii, atunci noi, slujitorii de astăzi ce suntem? Putregaiul,
pentru că nu avem darul nici înaintea
vederii, nu aveam nici darul rugăciunii
pe care îl avea Părintele, nici atâta iertare şi dragoste.
Rep: Un alt argument că Părintele Arsenie Boca nu se considera mai presus
decât Iisus Hristos este şi întâlnirea sa
pe peronul gării din Chişinău pentru
câteva clipe cu „Un om al durerilor”
care avea palmele stigmatizate de la
răstignire de care Părintele era convins că a fost Iisus Hristos?
G.Ţ.: Aşa este, l-a întâlnit pentru o clipă şi l-a numit „Omul durerilor” pentru că toate durerile lumii sunt durerile
Domnului Hristos. Oricare durere o are
omul, să se ducă la Mântuitorul şi îl ajută să o rezolve. Am mai declarat într-un
interviu, eu am văzut în dânsul numai
harul Lui Dumnezeu. Eu când vedeam
faţa Părintelui vedeam faţa lui Hristos
sau auzeam glasul lui Hristos pentru
că simţeai dragostea aceea despre care
scrie în Biblie, dar rar ţi-e dat să o întâlneşti şi în trăirea umană.
Rep: Spuneaţi la un moment dat întrun interviu la o televiziune că Părintele Arsenie Boca era aspru-bun.
Explicaţi-ne cum se traduce acest aspru-bun?
G.Ţ.: Aşa este, Părintele Arsenie Boca
era aspru-bun, dar mulţi oameni nu
înţeleg cum se traduce această meta-

foră. Era aspru cu duhurile necurate,
cu păcatele şi cu toate bolile de pe om.
Era aspru Părintele cu ele. Da era bun
cu omul, că-l ridica din păcat. Că dacă
era bolnav omul, Părintele îl vindeca şi
dacă avea patimi, îl ridica din ele.
Rep: Cum v-a rămas întipărit în minte chipul Părintelui Arsenie Boca de
fiecare dată când vă gândiţi la ,,Sfântul Ardealului”?
G.Ţ.: Eu nu îl văd pe Părintele aşa cum
este prezentat în fotografiile mediatizate pe cele mai importante canale de televiziune. Eu îl am în imagine aşa cum
l-am cunoscut la Mănăstirea Drăgănescu, era în vârstă, un bătrân frumos,
cu un fes alb pe creştet şi costumat întrun sorţ alb imaculat de aveai impresia
că este bucătar. Dar ştiţi ce curate erau
veşmintele sale? Deşi Părintele picta şi
lucra cu vopsele de fiecare dată când
am fost la dânsul, niciodată nu am văzut o pată de culoare pe hainele sale
care erau albe ca ale unui doctor. Asta
e o observaţie personală, eu l-am tot
studiat bine pe Părintele să văd dacă are
o pată de vopsea de la culorile cu care
picta Biserica, însă niciodată nu am văzut o pată cât de mică, ceea ce cred că
este un lucru imposibil de explicat.
Rep: V-aţi gândit vreodată oare cum
gândea părintele?
G.Ţ.: Nu ştiu dacă pot să vă dau un răspuns foarte obiectiv, dar pot să vă dau
un exemplu personal. Odată am plecat
la Părintele pregătit după ce mi-am făcut canoanele şi rânduielile bisericeşti şi
mă gândeam că mă va lăuda, în schimb
nici măcar nu s-a uitat la mine şi era
mai să nu îmi vorbească. Şi m-am dus
altădată la dânsul, fără să îmi fac nici
canon, nici rânduială, plin de patimi şi
de păcate ca duhurile necurate şi atunci
aproape că m-a luat în braţe şi numai cu
mine a vorbit. Părintele nu gândea cum
gândim, noi oamenii, în ziua de astăzi.
Vedeţi şi atunci staţi şi gândiţi-vă cum
gândea Părintele şi cum gândeam noi,
parcă tot pe dos…Adică când aveai nevoie te lua în braţe.
Rep: V-aţi pus vreodată întrebarea
care ar fi fost soarta Părintelui Arsenie Boca dacă nu ar fi fost contemporan cu sistemul comunist?
G.Ţ.: Să ştiţi că sunt multe lucruri care
încă nu se ştiu despre Părintele în perioada în care a fost întemniţat în închisorile comuniste. Să dea Dumnezeu să
le descopere pentru că sunt mulţi foşti
angajaţi ai penitenciarelor care l-au
cunoscut ca deţinut pe Arsenie Boca
şi se ascund. Poate că le e frică. Dar
cred că ar trebui să iasă în public şi să
mărturisească adevărul. Începând de
la coloneii din Securitatea comunistă
care l-au arestat, la gardienii care l-au
păzit şi până la torţionarii care l-au anchetat ar trebui să îşi facă demascarea şi
să recunoască un adevăr şi să spună ce
minuni a mai făcut Părintele dincolo de
gratii. Să nu vorbească ceea nu au văzut
sau nu au ştiut, numai ce au văzut şi ce
au trăit lângă Părintele Arsenie Boca,
cred că ar fi o uşurare şi pentru aceştia
că eu am impresia că şi ei sunt botezaţi.
M-aş bucura tare, ne-am mângâia noi,
cei care am umblat la Părintele şi l-am
cunoscut. De ce? Pentru că Părintele
oricum e sfânt în mintea şi în trăirea
noastră, dar s-ar face sfânt şi în mintea
şi trăirea unor atei, pentru că au avut
şansa să stea lângă un om atât de curat
la suflet care i-a ajutat şi pe gardienii

Părintele Arsenie Boca s-a născut la 29 septembrie 1910 la Vata de Sus
(Hunedoara) şi a trecut la cele veşnice în 28 noiembrie 1989 la Sinaia
care îl băteau şi îl jigneau şi el le vorbea
frumos şi îi binecuvânta şi le spunea ce
greutăţi au în casele lor. Asta e diferenţa
dintre un sfânt şi un om plin de patimi,
orgolii şi de păcate.
Rep: Care dintre toate minunile săvârşite de Părinte v-a marcat şi pe
dumneavoastră ca şi preot?
G.Ţ.: Dar există vreo minune făcută
de Părinte care să nu te marcheze? Minunea cea mai mare era că ne puteam
duce la dânsul, îl vedeam, îl ascultam
dar gândiţi-vă că noi nu am remarcat
lucrul acesta de la început, atunci mergeam la dânsul ca la un deţinut politic.
Dacă ştiam noi atunci că are o misiune
de la Dumnezeu şi că avem de-a face
cu un sfânt, câte nu îl întrebam, dar
atunci eram un nepriceput. Minunea
cea mai mare, care m-a impresionat pe
mine, era precizia cu care vorbea, nu
se încurca niciodată, ştia numele oamenilor care îl căutau fără să îi fi văzut
niciodată. De multe ori era în biserică
cocoţat pe turlă, cu spatele la oamenii
care veneau să îl caute, pentru că dânsul picta şi totuşi le spunea la cei care
îl căutau pe nume, de ce au venit şi ce
să facă pentru a-şi rezolva problemele.
Am văzut lucrurile astea cu ochii mei,
dar în momentele acelea noi, ca şi tineri
intraţi în mănăstire, credeam că aşa trebuie să fie şi că aşa vom ajunge şi noi.
Rep: Vi s-a întâmplat să cunoaşteţi
credincioşi care să vă spună la rândul

lor experienţe paranormale de vindecare?
G.Ţ.: Venea o femeie la Sâmbăta de Sus
cât am fost acolo la mănăstire, Gica îi
spuneam noi şi care poate mai trăieşte
şi astăzi. Doctorii au diagnosticat-o cu
o formă de cancer şi nu îi mai dădeau
şanse de viaţă. Femeia, foarte necăjită,
s-a dus la Drăgănescu la Părintele Arsenie să îi ceară ajutorul, la care acesta
i-a spus „Du-te Gica înapoi la doctori şi
spunele că este cancer care nu omoară
oamenii şi tu nu ai să mori de cancer,
ci de bătrâneţe”. Zis şi făcut. Femeia a
făcut întocmai şi s-au enervat la culme doctorii. spunând „Cine-i popa ăla
care îmi dă lecţii, ce ştie el mai multe ca
mine?” Femeia i-a răspuns „Da ştie mai
multe decât dumneavoastră” şi aşa a
fost, femeia a trăit exact cum i-a prezis
Părintele, pentru că venea la mănăstire
şi îmi spunea „Cum a zis Părintele Arsenie aşa se întâmplă cu mine!”. Să ştiţi
că Părintele nu dădea greş niciodată,
nici un milimetru înainte sau înapoi,
spunea cu atâta precizie tot ce urma să
se întâmple.
Rep: Şi totuşi ce le spuneţi scepticilor
care se îndoiesc de puterile şi miracolele săvărşite în viaţă şi după trecerea
la cele veşnice a Părintelui Arsenie
Boca?
G.Ţ.: Eu le spun cuvântul Părintelui
„Pentru cei care mă ascultă am să le
spun multe, dar pentru cei care nu mă
ascultă nu am să le spun nimic”.
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Oameni de lângă noi
Robert MATEI
Ioan Beşliu este singurul veteran de război din Reghin decorat în viaţă dintre
cei care au luptat în armata română în
cel de-al Doilea Război Mondial. Veteranul şi-a sacrificat cei mai frumoşi ani
ai vieţii în slujba Patriei şi chiar dacă a
ajuns la aproape 96 de ani a rămas cu
răni adânci, pe care timpul nu a reuşit
să le vindece nici astăzi, după 70 de
ani de la încheierea celui de-al Doilea
Război Mondial. A participat cu armata Română la Campania din Est din 22
iunie 1941 până în 1942, din Crimeea
până la Stalingrad şi la Campania din
Vest până la 9 mai 1945. A luat parte la
întreg războiul. A scăpat cu viaţă, însă
a fost rănit de două ori, prima oară în
Crimeea şi a doua oară în luptele de la
Bogata de Mureş. Deşi a fost decorat
cu medaliile „Bărbăţie şi Credinţă” cu
Spade Clasa a III-a şi „Virtutea Militară” cu Spade Clasa a II-a şi are o carieră
militară de 15 ani şi patru ani de război, veteranul nu a fost invitat de autorităţile locale anul acesta în data de 21
mai la depunerea de coroane de „Ziua
Eroilor”, în Parcul Central şi deşi este
ultimul veteran decorat în viaţă al Reghinului, autorităţile nu au făcut încă
niciun demers în a-i conferi titlul de
„Cetăţean de Onoare al Municipiului
Reghin”.
A luptat patru ani în al Doilea Război
Mondial şi a fost rănit de două ori
Ioan Beşliu s-a născut în 5 februarie
1920, în Budapesta pe vremea când
încă era Republica Populară Ungară,
într-o familie cu 9 copii, fiind cel mai
mare fiu al lui Ioan şi Veronica. A ajuns
în România la vârsta de 3 ani în Oltenia, unde s-au stabilit părinţii. Primele
IV clase le-a absolvit în satul Braneţ,
judeţul Romeneţ. După care a plecat în
Bucureşti pentru a-şi câştiga existenţa,
ca şi vânzător ambulant unde când a
aflat de moartea Reginei Maria s-a urcat în tren şi a plecat până la Curtea de
Argeş pentru a lua parte la înmormântarea Reginei la Curtea de Argeş. La 18
ani s-a înrolat voluntar în Armata Română în Regimentul 2 din Caracal. A
participat cu armata Română la Campania de Est din 22 iunie 1941 până în
1942, din Crimeea până la Stalingrad
şi la Campania din Vest până la 9 mai
1945. A luat parte la întreg războiul de
unde a eliberat cu gradul de sergent
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Ioan Beşliu ultimul veteran medaliat al
Reghinului, uitat de autorităţi

pentru că nu a avut nicio pilă care să
îl gradeze ca şi subofiţer . Evenimentele
din 23 august 1944 l-au prins în Bucureşti apărând capitala ţării împotriva
armatei germane. A luat parte la întreg
războiul. A scăpat cu viaţă, însă a fost
rănit de două ori, prima oară în Crimeea şi a doua oară a fost rănit grav la
picior în luptele de la Bogata de Mureş.
A fost spitalizat la Spitalul Militar din
Craiova după care a fost trimis din nou
la luptă în Munţii Tatra din Cehoslovacia de unde s-a întors în ţară pe jos
până în Bucureşti. Apoi a făcut 6 luni
de Şcoală Politică la Breaza, după care
a fost repartizat la mai multe Unităţi
Militare, 8 Auto din Craiova, Cercul
Teritorial Romanaţ, Caraş -Severin şi
în 1948 a ajuns în Ardeal la Reghin,
angajat la Depozitul de Muniţie din Pădurea Mociar. „Aici la început am fost
sub comanda unui plutonier Prosie din
Moldova, apoi a venit la conducere Locotenentul Popa din Calafat care a fost
urmat de colonelul Tuţu din Calafat„
îşi aminteşte cadrul militar care a avut
o activitate exemplară într-un loc de
muncă cu condiţii deosebit de periculoase, înconjurat cu explozibili, pulberi
şi produse pirotehnice. Pe când visa să
ajungă ofiţer, Ioan Beşliu a fost lovit din
nou de ghinion, după ce a finalizat o
nouă serie de cursuri de 6 luni la Şcoala
Politică din Breaza a fost trimis acasă
după ce a adresat o întrebare ce nu le-a
convenit lectorilor militari „Dacă la un
moment dat Partidul Comunist Chinez
nu va mai asculta de U.R.S.S. ce se va
întâmpla?”. A doua zi elevul a fost respins din cadrul şcolii fără o motivare
scrisă şi retrimis la Reghin la Depozitul
de Muniţie fără a mai primi vreo adeverinţă de absolvire a şcolii.
A fost dat afară abuziv după 15 ani de
carieră militară din Cadrul Armatei
În 1950 s-a căsătorit cu reghineanca
Cali Magdalena fiică de cizmar care
în 1952 i-a dăruit un fiu, Alexandru.
În 1951 Ion Beşliu a fost numit, şef al
Biroului Documente Secrete, din cadrul Comisariatului din Reghin. Ioan
a muncit în cadrul instituţiei până în
1954 când i s-a făcut o înscenare de către comandantul de atunci, Caia Vasile
şi a fost scos forţat din Cadrul Armatei. În perioada în care Beşliu era şeful
Biroului de documente secrete şi toate
actele oficiale treceau prin mâna sa. La
un moment dat a sosit un Ordin de la

Ioan Beşliu ultimul veteran decorat din
Reghin
Marele Stat Major cu propuneri din
rândul subofiţerilor merituoşi în vederea avansării în grad de ofiţeri” Beşliu
îşi aminteşte că atunci l-a rugat pe comisarul să îl propună pentru avansarea
în grad. „Bine, lasă că te propun” mi-a
spus şi înainte de expirarea ordinului
mi-a dat un plic sigilat să îl trimit la
Bucureşti că mi-a făcut caracterizarea,
fără să îi cunosc conţinutul. După trei
luni a ajuns la Reghin dosarul de cadre
al plutonierului, purtând indicativul
„strict-secret” pe care la repezeală Beşliu l-a desfăcut şi a citit că este respins
datorită caracterizării negative făcute
de comisarul Caia. Avansarea nu făcea
obiectul propunerii. „Am luat dosarul
de cadre nervos şi l-am aruncat în faţă
comisarului spunându-i franc în faţă
„Uite domnule cum mă caracterizaţi
dumneavoastră? Pe faţă vă comportaţi
frumos şi pe la spate faceţi informări
duplicitare” îşi aminteşte Beşliu. A fost
o demascare urâtă a modului de funcţionare al sistemului comunist. Motiv
pentru care a doua zi a fost chemat la
raport la Comisariatul Judeţului Mureş
în faţa comandantului Roman care l-a
ameninţat că îl va trimite în puşcărie
pentru că a deschis corespondenţa secretă. Demoralizat şi scârbit de abuzul
autorităţilor, le-a spus să facă ce vor că
nu îi mai pasă... şi după o lună de zile
plutonierul a primit răspunsul că a fost
trecut în rezervă fără alte observaţii.
Rămas fără loc de muncă şi nicio calificare, după 15 ani de carieră militară,
Beşliu a ajuns şomer şi o lună de zile a
trecut peste toate umilirile activiştilor
de partid care au blocat toate posturile la comandă politică. Astfel că plutonierul a ajuns să muncească la Gostat

Reghin începând din 1954 pe post de
muncitor, funcţionar administrativ şi
magazionier pe un salar mizer. Până
la urmă s-a resemnat şi a acceptat destinul şi a muncit 28 de ani, zi de zi, la
Gostat până în 1982, când a fost pensionat la limită de vârstă.
S.O.S. către autorităţile locale: reparaţi nedreptatea făcută ultimului veteran decorat al Reghinului
S-a pensionat în urmă cu 33 de ani cu o
pensie mizeră, însă din 2010, odată cu
modificarea pensiilor militare, reghineanul şi-a refăcut dosarul şi de cinci
ani beneficiază de o pensie militară
în valoare de 1.665 de lei, aşa cum ar
fi trebuit să beneficieze o viaţă întreagă pentru jertfa sa în Cel de-al Doilea
Război Mondial. Ioan Beşliu face parte
din acei oameni care şi-au slujit neamul prin sacrificarea lor, dând dovadă
de eroism la superlativ şi considerăm
că pentru ultimul veteran de război al
municipiului, rămas în viaţă, autorităţile locale i-ar putea conferi, pe merit,
titlul de ,,Cetăţean de onoare al Reghinului”, cât este încă în viaţă, acum când
se împlinesc 70 de ani de la cel mai
mare conflict militar prin care a trecut
planeta. Ca o reparaţie morală pentru
nedreptatea care i s-a făcut veteranului Ioan Beşliu, Ziarul „Glasul Văilor”
propune Consiliului Local şi Primăriei
în semn de recunoştinţă şi respect pentru faptele desăvârşite de pe câmpul de
luptă, apărând interesele naţionale să i
se confere titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Reghin”. Veteranul
îndeplineşte toate criterile generale de
conferire a acestei distincţii, valoare,
competenţă, moralitate şi acte de curaj.
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Grigore Covrig singurul cojocar din Ididel
Codruţa ROMANŢA
Grigore Covrig este meşter în prelucrarea pieilor pe care le transformă în
cojoace, de peste 45 de ani. A învăţat
meserie la Ruşii – Munţi de la Ilovan
Ioan zis Izmană, despre care spune că
„a fost un om deosebit de la care am învăţat foarte multe lucruri”.
Ca artizanat şi de realizarea pieptarelor
cu şâre se ocupă de zece ani. Acum e
singurul cojocar din zonă, deşi la început au încercat mai mulţi să-şi arate
talentul, crezând că vor face mare avere
„La un moment dat eram şapte cojocari
în zonă pentru că au crezut că se îmbogăţesc, numai că atunci când au realizat
că e foarte greu şi foarte mult de lucru
au renunţat” ne-a declarat nea Grigore.

Prelucrarea pieilor presupune procedee specifice

Pieptar bărbătesc înfundat

Grigore Covrig

Îşi mai amintesc cu siguranţă, mai ales
bunicii noştri, de vremurile în care
mergeau la un meşter ce se ocupa cu
tăbăcitul şi învârtitul pieilor pe toate
părţile pentru ca acesta să le facă cojoace. Chiar dacă modalitatea de prelucrare a pieilor este diferită, pentru
nea Grigore pasiunea pentru cojocărit
a rămas la fel de mare. Nu-i tocmai o
muncă uşoară pentru că dacă începem
cu prelucrarea pieii, aici e o treabă cam
„murdară”, după cum o consideră unii.
„Este o diferenţă foarte mare între ceea
ce a fost atunci şi ce este acum cojocăria. Prin anii 70 pieile se prelucrau cu
apă şi cu tărâţe în dubeală, procedeu ce
dura trei săptămâni. Acum am ajuns la
câteva zile prin folosirea substanţelor
şi un ulei special pentru piele, astfel că
procedeul este foarte scurt” ne-a spus
nea Grigore.
Un pieptar se confecţionează din aproximativ trei piei, însă cu cât îi mai mare
clientul, cu atât trebuie mai mult material. De cusutul şârelor pe ierhă se ocupă femeile, apoi nea Grigore le aplică pe
pieptar.
Pieptarele realizate de nea Grigore se
fac numai pe comandă, însă mereu are

şi croite câteva modele speciale pentru expoziţiile la care participă. „Mai
interesante sunt pieptarele bărbăteşti
înfundate, închise pe partea stângă, cu
trei nasturi sub braţ. Aceste pieptare
vin până în brâu, pe curea”. Preţurile
sunt în funţie de metoda folosită. Dacă

clientul are de recondiţionat un pieptar, această lucrare ajunge la preţul de
500 de lei, însă dacă pieptarul cerut
de client este nou, preţul poate ajunge
până la 1000 de lei. „La recondiţionat
,foarte multe pieptare mi-au fost aduse
din zona Dumbravei”.
Pieptarele pentru femei sunt cele mai
căutate, iar la cerere a făcut şi pentru
ansambluri. Pieile pentru materialul
necesar croirii unui cojoc, sunt cumpărate. „Nu-i ca mai demult când fiecare
crescător de oi îşi ducea pieile la cojocar
să-i facă pieptar. Acum le vând, iar eu le
cumpăr la un preţ modic de 3 lei pielea”
a adăugat ne-a Grigore.
Meşteşugul prelucrării pieilor nu se mai
moşteneşte, aşa cum era odată, chiar
dacă pasiunea şi dragostea pentru cojocărit a încercat să o trasmită şi altora. Astfel că a învăţat câţiva feciori, dar
aceştia nu practică meseria deoarece au
preferat să practice altă meserie.
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Lunca Bradului a preparat cea mai bună tocăniţă la Festivalul Văii
Mureşului

Pavel Fola, cel mai bun bucătar de tocăniţe

bucătari de meserie.
Concursul s-a transformat într-o adevărată competiţie culinară, stârnind
atât critici cât şi aprecieri asemeni marilor concursuri de profil. „Am căutat
la acest concurs în primul rând gustul,
prezentarea preparatului. Ca la orice
concurs sunt şi conflicte, păreri, dar
acestea trebuie să fie constructive. Toată lumea s-a prezentat onorabil şi din
privinţa mea toţi au fost câştigători” a
declarat Ioan Ţeugea, membru al juriului, bucătar vestit.
La festivitatea de premiere, fiecare comună a fost reprezentată pe scenă de
bucătar şi de primar care au aşteptat cu
sufletul la gură ca juriul să delibereze
şi să decidă în posesia cui va intra Mureşel, viţelul pus la bătaie ca premiu de

Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului
Văii Mureşului a găzduit şi concursul
gastronomic, devenit deja tradiţie la
acest eveniment, concurs premiat de
Gliga TV constând într-un viţel. Deşi
în acest an s-au înscris în concurs doar
trei comune (Răstoliţa, Suseni şi Lunca Bradului) competiţia s-a dovedit a fi
una cu adevărat strânsă, bucătarii adăugând în tocăniţă îngrediente secrete.
Tocăniţa tradiţională de miel pe care
participanţii au avut-o de gătit, a bucurat papilele gustative ale juriului format
din trei membrii: Crina Laslo, director
marketing, Ioan Ţeugea şi Dezsi Zsolt

Gliga TV.
Concursul gastronomic al acestei ediţii a fost câştigat de echipa comunei
Lunca Bradului cu o tocană de miel
tradiţională, preparată de Fola Pavel,
brigadier în cadrul Ocolului Silvic Lunca Bradului, ajutat de consilierul local
Croitoru Mihail şi Petru Vultur, primarul comunei. „Carnea din care a fost
preparată tocana provenea de la miei
de calitate superioară de la stâna mea
personală. În ceea ce priveşte secretele

preparării nu vă pot divulga decât unul
singur, carnea de miel nu se spală. Am
câştigat concursul şi trofeul care a constat într-un viţel pe care deja l-am dus
la o stână să îl alăptăm pentru a-l pune
pe picioare” a declarat amuzat primarul
Petru Vultur.
Codruţa ROMANŢA
şi Robert MATEI

Toţi concurenţii au urcat pe scenă

Juriul savurând calitatea preparatelor

Ping-pong, cross şi trasul frânghiei pe Valea Mureşului
Robert MATEI
Asociaţia Sportul pentru Toţi din Reghin şi Asociaţia Intercomunitară ,,Văii
Mureşului’ Superior’ a organizat şi în
acest an la ediţia a XI-a a Festivalului
Văii Mureşului o serie de competiţii
de sport de masă. Iubitorii de sport au
putut opta între competiţii de tenis de
masă, cross sau trasul frânghiei. Organizatorii au înmânat campionilor la final, pe scena amplasată pe platoul din
satul alegoric ,,La Alei”, diplome, cupe,
tricouri şi dulciuri, cea care a înmâat
cupele şi diplomele a fost Mara Togănel, managerul de proiect al festivalului. Nu a scăpat nepremiat nici primarul comunei Răstoliţa, Marius Lirca în
calitate de promotor al activităţiilor
sportive „pentru sport şi fair-play”, căruia i-a fost înmânată o diplomă din
partea preşedintelui Asociaţiei Judeţene ”Sportul Pentru Toţi”,Viorel Ganea.

Nemaciuc Mihai şi Sorin
Căpuşan, finaliştii de la

Meci de tenis

competiţii, organizatorii au oferit şi o
diplomă specială pentru decana de vârstă Elena Raita care a avut curajul de
a se înscrie în competiţie, titlul primit
fiind de „Trasul pe sfoară” al bărbaţilor
de pe Valea Mureşului.

Participanţii la competiţiile sportive

Kantor Imre campionul
veteranilor la cross

„Cupa Văii Mureşului”
Concursul de tenis de masă „Cupa Văii
Mureşului” ajuns la ediţia a V-a a fost
organizat şi în acest an cu sprijinul Primăriei comunei Deda şi Asociaţia Intercomunitară ,,Vălea Mureşului Superior’’. Competiţia a strâns la start 140 de
iubitori de tenis de masă care au concurat pe 19 mese, butterfly, donic, yasaka
şi piv. Organizatorii competiţiei au fost
Marian Florin, Kantor Imre-Zoltan,
Miron Mihai şi Toth Laszlo (Shuni)
invitat special. Finalistul la Open a fost

anul acesta Nemaciuc Mihai din Suceava, locul II a fost adjudecat de Sicoe Rodica din Cugir şi Vasile Moroşanu din
Suceava locul III. La amatori locul I a
fost câştigat de Sorin Căpuşan din Târnăveni, locul II a fost obţinut de Miko
Istvan din Tîrgu-Mureş şi locul III de
Cochinschi Emanuel din Vatra Dornei.
A fost o competiţie desfăşurată într-o
sportivitate impecabilă cu meciuri frumoase, dominate de spiritul amator şi
bucuria revederii.

Paul Căciulă şi Victor Bândilă cei mai tari frânghieri
La competiţia de trasul frânghiei echipa de fete s-a remarcat prin Anemona
Şos locul I şi Serena Rotar locul II. La
echipa de băieţi la dublu primele trei
locuri au fost ocupate de echipele formate din Paul Căciulă şi Victor Bândilă
locul I, Leonard Vlasa şi Sobariu Raul
locul II, Claudiu Moldovan, Panţi Iulian locul III. La echipa de 8 la aceiaşi
competiţie de trasul frânghiei locul I
a fost ocupat de echipa coordonată de
acelaşi Sobariu Raul, iar locul al II-lea
a fost obţinut de echipa coordonată de
Claudiu Moldovan. În cadrul aceleiaşi

La competiţia de cross organizată în
cadrul platoului „La Alei”, concursul de
cross la categoria veterani 50 de ani a
fost câştigat de Ioan Ungur din Topliţa,
la categoria plus 40, titlul a fost adjudecat de veteranul Kantor Imre-Zoltan
(ex. spotivul deţine un loc III pe echipe
cu Clubul Avântul Reghin la Campionatele Naţionale desfăşurate la Sibiu).
La categoria adulţi locul I a fost obţinut
de Endre Bende. La secţiunea tineret
locul I a fost adjudecat de Daniel Popa,
Petru Vlaic a obţinut locul II şi Zsolt
Szabo locul III.

Kantor Imre, câştigător
la veterani
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Mai puține mașini cu probleme tehnice pe șoselele din România
		

(C.R.)

Ca urmare a controalelor riguroase desfășurate zilnic de RAR în trafic,
numărul autovehiculelor cu probleme
tehnice a scăzut cu 3% față de aceeași
perioadă a anului trecut. Astfel, în
primele 6 luni ale acestui an Registrul
Auto Român a verificat tehnic în trafic, la nivelul județului Mureș, 1.025
autovehicule. Din totalul autoturismelor, autoutilitarelor, motocicletelor și
remorcilor inspectate, 54,73 % au avut
diferite probleme tehnice sau legate
de documente. 24 % au fost considerate neconforme din punct de vedere
al securității rutiere unde inspectorii

RAR au constatat proasta funcționare
a instalației electrice de iluminare și
semnalizare, defecțiuni ale sistemului
de frânare, starea necorespunzătoare a
șasiului, caroseriei sau pneurilor, jocuri
anormale în mecanismul de direcție
sau în articulațiile punților față și spate.
0,88 % dintre vehicule au avut probleme
legate de identificare, neconcordanțe
între seria poansonată pe șasiu/caroserie și cea din acte, schimbarea culorii autovehiculului sau a destinației de
utilizare. 3,42 % dintre autovehicule au
fost neconforme din punct de vedere al
dovezii de efectuare a inspecției tehnice
periodice.
Inspectorii RAR au descoperit și 19

În atenţia deţinătorilor de arme
Robert MATEI

Nedepunerea armei şi a
muniţiei la un armurier
autorizat în termen de
10 zile de la expirarea
permisului constituie
infracţiune
Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe
Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş aduce la
cunoştinţa deţinătorilor legali de arme
letale şi neletale faptul că valabilitatea
permisului de armă este de 5 ani - de la
data eliberării sau după caz, de la data
ultimei prelungiri. Deţinerea armelor,
după expirarea termenului legal de 5
ani, respectiv „nedepunerea armei şi
a muniţiei la un armurier autorizat în
termen de 10 zile de la expirarea termenului de valabilitate a permisului
de armă” constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni

la 3 ani, în conformitate cu prevederile
art. 342, alin. 6, Noul Cod Penal. Deţinătorii de arme letale şi neletale care
doresc să îşi prelungească valabilitatea
permisului de armă, sunt rugaţi să se
prezinte la sediul I.P.J. Mureş, strada
Borsos Tamas, nr. 16, Tîrgu-Mureş, la
Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe
Periculoase, care are program cu publicul: marţi - între orele : 09.00 – 12.00,
miercuri - între orele: 12.00 – 16.00, joi
- între orele: 09.00 – 12.00. Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte
de către autoritatea competentă pentru
o perioadă de 5 ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.
14 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i), iar armele
destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică
periodică. Conform Serviciul Arme,
Explozivi şi Substanţe Periculoase din
Tîrgu-Mureş la nivel de judeţ există
înregistraţi 1.300 de posesori de arme
letale şi neletale şi 2.450 de arme.

ANUNŢ
JIRCAN ALEXANDRU LUCIAN şi
BORDA DAN CORNEL, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „Construire cabană
P+M” propus a fi realizat în judeţul
Mureş, com Răstoliţa, sat Andreneasa,
nr .137/G.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei

pentru Protecţia Mediului Mureş, loc.
Tg-Mureş, str. Podeni, nr. 10, în zilele
de luni – joi, între orele 9 – 14 şi vineri
între orele 9 – 12.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului Mureş, în zilele de luni – joi,
între orele 9 – 14 şi vineri, între 9 – 12.

autovehicule care prezentau pericol
iminent de accident, în special din cauza defecțiunilor periculoase constatate la sistemul de frânare și la direcție.
În aceste situații una dintre măsurile
luate a fost reținerea certificatului de
înmatriculare, care poate fi redobândit
numai după efectuarea unei inspecții
tehnice la reprezentanțele Registrului
Auto Român.
În urma acestor controale desfășurate
la nivelul județului Mureș de Registrul
Auto Român și Poliția Rutieră în prima
jumătate a acestui an, au fost aplicate
172 de amenzi și a fost reținut un per-

mis de conducere și 146 de certificate
de înmatriculare. Când autovehiculul
este imobilizat de Poliție ca urmare a
gravității defecțiunilor constatate, inspectorii RAR procedează la anularea
inspecției tehnice periodice. Directorul
General al Registrului Auto Român,
George-Adrian Dincă, menționează
că rezultatele controalelor desfașurate
în trafic nu reflectă starea generală a
parcului auto din România, deoarece
echipajele mixte R.A.R. – Poliție opresc
pentru verificare doar acele autovehicule care sunt suspecte de a prezenta
defecțiuni.
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În lumea Leoni, ne conduce talentul!
Divizia de cablaje auto din
Bistrița a firmei germane LEONI,
firmă care va aniversa 100 de
ani de la înființare în 2017, este
dovada că românii pot construi
povești de succes oriunde în România, pot fi serioși, muncitori,
responsabili și respectați.
LEONI ca şi companie a fost oficial lansată în 1917, prin urmare, în 2017 vom
sărbători 100 de ani de la înfiinţarea ei.
Dincolo de toate, istoria LEONI a început cu mult timp în urmă, în Evul Mediu, atunci când procesul de trefilare a
firelor de aur şi de argint a fost descoperit în Franţa. Fiind folosite pentru
hainele nobilimii în Lion, ulterior firele
cu pricina au primit numele de fire lioneze.
Patentul acesta de trefilare a fost adus
în Germania, iar de la firele lioneze s-a
desprins şi numele de LEONI. Firma
este nemţească 100% chiar dacă numele de LEONI tinde să aibă rezonanţă
italiană.
La nivelul grupului sunt două mari divizii, cea de cablaje auto şi cea de cabluri conductori pentru industria medicală.
Noi facem parte din divizia de cablaje
auto, fiind împărţiţi în business grupuri. Producem şi livrăm în Europa
pentru Volvo, Mercedes, Scania sau
pentru utilaje agricole. Totodată, producem şi pentru utilaje din construcţii.
Ca şi acoperire geografică suntem prezenţi la nivel global, pe continentul

american: în SUA unde deţinem un
centru de dezvoltare, în Mexic, Brazilia, Paraguay şi suntem în căutare de
alte pieţe, în Europa: în Portuglia, Slovacia, Ucraina, Rusia, România, Serbia
şi cu centre de dezvoltare în Germania, Anglia, Franţa, Italia, în Africa de
Nord: Maroc, Tunisia, Egipt, în Asia:
China, Coreea de Sud, India, cu centrul
de dezvoltare în Japonia.
La nivel european ne clasăm pe primul

loc în domeniul de activitate vizat, iar
la nivel mondial suntem pe locul IV.
Prognozele ne arată o creştere de aproximativ 30-40% din perspectivă mondială şi chiar şi aici, în Bistriţa, creşterea de volum şi de business va fi undeva

peste 40%.
De ce România în lumea Leoni? Este
cunoscut faptul că România a fost întotdeauna un furnizor de talente profesionale în diverse domenii. Români
talentați, profesioniști, apreciați au
ajuns în pole position în multe companii de renume.
În compania Leoni, povești de succes în
plan meritoriu sunt nenumărate, aspect
care ne onorează.
Strategia companiei orientată spre client, cultura noastră organizațională,
know-how-ul și oamenii sunt cheia
succesului Leoni.
Operăm la standarde de excelență, am
cultivat o forță de muncă specializată,
profesionistă care este pilonul nostru
de dezvoltare continuă, lucrăm la planurile noastre de viitor, evoluție, viziune pe termen lung, extindere și ne
menținem ca parteneri fideli care onorează expectanțele clienților.
În România LEONI are trei fabrici: în
Bistriţa, Arad şi Piteşti, cu un total de
aproximativ 12000 de angajaţi, dintre
care 5500 aici, în Bistriţa.
În anul 2002 a fost înfiinţată entitatea
legală din Bistriţa, clădirea este greenfield, a fost construită de la zero, cu sprijinul autorităţilor locale. Acum, dată
fiind extinderea, ajungem la 45000m²
amprentă la sol.
Principalii noștri clienți sunt Mercedes,
BMW şi Rolls-Royce. Suntem mândri de a fi furnizori pentru asemenea
brand-uri.
În urma extinderii, avem prognozată
o creştere între 40-50% în următorii 2
ani, asta însemnând o cifră de afaceri
de peste 300 milioane de euro. Leoni
Bistriţa produce aproximativ 10% din

nivelul vânzărilor la nivel de divizie de
câţiva ani buni.
Partea de pregătire a producţiei este
una foarte laborioasă. Oamenii sunt
pilonul cheie. Personalul beneficiază de
un training dezvoltat, iar în perioada de
asimilare a cunoștințelor, le acordăm o
atenţie deosebită,astfel încât integrarea
în cadrul echipei să fie cât mai rapidă.
Este o politică a companiei win-win,
acordăm atenţie oamenilor, investim în
ei, ceea ce ne asigură cantitativ şi calitativ procesul de producție.
Astăzi, echipa de management locală
este formată 100% din personal local,
din Bistrița.
Împreună cu echipa mea am ales ca
lumea Leoni construită de noi, aici, la
Bistrița, să fie o lume talentată care să
reprezinte un partener cheie și un furnizor credibil, posesor de idei și soluții
care aduc plus valoare în tehnologia
creată de noi.
Leoni Bistrița a devenit fabrica anului
în 2010 prin prisma competenței, viziunii și pasiunii pe care toți cei care lucrează în această companie le-au oferit
în dezvoltarea conceptului nostru de
lucru.
Suntem un centru de competențe și
managementul nostru are ca profil și
obiective rețeta „doi pași înainte” și „un
as în mânecă”. Talentul uman este unul
dintre atuurile care conduc business-ul
nostru pe autostrada succesului.
Hai în echipa noastră!

Marius Cotor, director LEONI
Bistriţa
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Filme și artă contemporană la Pădurea Rotundă
Codruţa ROMANŢA

Pădurea Rotundă - De marți
până joi

În perioada 10 – 16 august 2015, la Reghin se desfăşoară cea de-a IV-a ediţie a
taberei de creație de la Pădurea Rotundă. Evenimentul organizat de Asociaţia
K’ARTE are o importantă componentă
de film, 11 producții cinematografice
importante fiind prezentate în premieră publicului reghinean.
”Pădurea rotundă” este un proiect gândit ca un „laborator” de artă contemporană, unde mai mulți artiști emergenți
sunt invitați să abordeze teme site-specific, inspirându-se din micro-universul reghinean/mureșean/transilvănean.
Organizatorii s-au gândit şi la cei mici,
astfel că de marți până vineri copiii din
Reghin sunt invitați, începând cu ora
11.00, la o serie de ateliere de artă dedicate lor.
În acest an sunt invitaţi artişti precum
Michele Bressan, Claudiu Cobilanschi,
Hajnal Csibi, Bogdan Gîrbovan,
Krisztina Molnar, Flaviu Rogojan, Iulia
Toma. Lucrările produse de artiști vor fi
expuse, în perioada 15 septembrie - 10
octombrie, în galeria Camera K’ARTE
din Tîrgu Mureș.
Proiecția filmelor va avea loc în trei locuri diferite: Pădurea Rotundă, Casa de
Cultură a Tineretului “George Enescu”
şi Mobila Dalin.

21.00: Leviathan (Premiul pentru scenariu - Cannes 2014) Rusia, 2014, 141”
21.00: La Jaula de Oro / Colivia de aur
(Un Certain Regard - A Certain Talent
Prize - Cannes 2013) Mexic, Spania,
2013, 110”
21.00: Love at first fight (FIPRESCI Prize, Cannes 2014) Franta, 2014, 98”

Casa de Cultură a Tineretului
„George Enescu” - De luni până
duminică
18.00: Condamnarea la moarte - povestea lui Salman (British Documentary)
2012, Jill Nichols, 82 min.
18.00: Problema ajutorului umanitar
(British Documentary) 2012, Ricardo
Pollack, 120 min.
18.00: White God / Orașul câinilor /
Fehér Isten (Un Certain Regard, Cannes 2014) Ungaria, 2015, 119”
18.00: Tigrul de sticla 3 (Comedie - Ungaria, 2010) 110”
18.00: Winter sleep (Turcia, 2014), 196”
18.00: Aferim! (Ursul de argint - Berlin 2015) România, Germania, Cehia,
2015, 108”
18.00: Poligamy (Comedie - Ungaria,
2009) 85”

MOBILADALIN - Sâmbătă

Accesul este liber la toate evenimentele
din program.

21.00: Inside Llewyn Davis (Palme d’Or
- Cannes 2013) SUA, Franţa, 2013, 105”

17 ani de la prima emisie Radio Son Reghin
Codruţa ROMANŢA

Au trecut 17 ani de când
gaşca de sonaţi a rostit primele cuvinte pe frecvenţa
87,8 FM şi prima melodie,
Scooter - How Much Is The
Fish?, s-a auzit în difuzoare.
În acest an, echipa radioului a petrecut
alături de ascultători, răsplătindu-i cu
premii. Cele mai interesante urări au
fost premiate de sonaţi cu torturi, poşete, radiouri.
Cei mai fideli ascultători întâlniţi pe
stradă ori chiar în magazine şi la volan
au fost răsplătiţi cu premii constând în
articole promoţionale înscripţionate cu
sigla radioului.
„Premiile au fost substanţiale şi în acest
an. Premiul I a fost cazare la un hotel

din Sovata, mai avem poşete de la o
renumită firmă din Reghin, radiouri.
Din partea noastră le-am oferit odorizante pentru maşină, pixuri, brelocuri,
căni personalizate cu 17 ani, Radio Son.
Nu este o muncă uşoară, dar mă bucur
că pot să fac parte din această echipă”
a declarat Crina Laszlo, directorul de
marketing al radioului.
În fiecare dimineaţă ne trezim alături
de „Cafeaua de Dimineaţă” cu Dora Patron „Sunt mulţi ani, am crescut alături
de Radio Son, iar acum fac parte din
echipă, lucru ce mă bucură” a declarat
Dora Patron. La câteva minute după ce
am servit cafeaua de dimineaţă, ne întâmpină Ionela Pop cu „Pur şi Simplu
FM”, care aduce informaţia în casele
voastre de 9 ani. Din oră în oră, Bogdan
Barbu este cel care de 6 ani prezintă cele
mai proaspete ştiri.
„Interactiv FM” îl are pe Ghiţă Zileriu
pe frecvenţă în fiecare seară de luni
până vineri cu dedicaţii şi mesaje. Vete-

Strada Gării are covor nou
de asfalt

Lucrările de asfaltare de pe strada Gării se apropie de final, după ce în seara zilei de 29 iulie muncitorii fimei au
aşternut ultimul strat de covor asfaltic
pe tronsonul în lungime de peste 1000
de metri, de la sensul giratoriu până la
intrarea în cartierul Gării. Circulaţia
a fost restricţionată începând cu orele
20:00 şi până a doua zi. Pe strada Gării urmează să se finalizeze trotuarele
şi şanţurile. Conform reprezentanţilor
Primăriei, simultan se efectuează lucrări şi pe strada Dedradului, urmând

ca în cel mai scurt timp să înceapă şi
asfaltarea străzii Gurghiului. Autorităţile locale spun că recepţia finală a lucrărilor de asfaltare a celor trei străzi,
cu o lungime totală de 5,1 km de drum,
are termen de finalizare sfârşitul acestui
an, însă sunt şanse mari ca lucrările să
se definitiveze până în luna octombrie.
Reamintim că lucrările de modernizare
a celor trei străzi este primul proiect de
asfaltare în municipiului Reghin realizat din fonduri europene. (R.M.)

Echipa Radio Son Reghin

ranul echipei Radio Son, Ghiţă Zileriu
a declarat „La mulţi ani, Radio Son, La
mulţi ani tuturor celor care ne ascultă.
Nu cred că aş putea trăi fără radio, nu
ştiu cum ar fi viaţa mea fără el şi sincer

chiar suntem o echipă de sonaţi”.
La mulţi ani vă transmite şi redacţia
Glasul Văilor, cu câţi mai mulţi ascultători fideli pe frecvenţa 87,8 FM.
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