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Reghinul pe harta raftingului
Singura competiţie de vâslit pe ape repezi din ţară pentru amatori a ajuns în acest an la cea de-a VI-a
ediţie desfăşurându-se în perioada 24 – 26 aprilie pe Valea Mureşului Superior în zona Răstoliţa, Sălard
şi Meştera.

Cum previne şi combate
sărăcia, Primăria Reghin?

SPORT

Parlamentarii noştri sunt plini de idei.
Cum au realizat că încep să fie scărmănaţi de fiecare bănut, s-au gândit că ar
face o faptă „bună” dacă ne-ar cadorisi
cu câteva impozitări, drept mulţumire.
Adică un fel de dinte pentru dinte.
Au început cu impozitarea ciubucului
de la restaurante şi baruri, iar acum au
mai născocit una: impozitul pe darul de
nuntă. Pentru a încasa darul de nuntă
trebuie să emiţi chitanţă şi să plăteşti
apoi impozitele la stat. Dar ce se întâmplă dacă la respectiva nuntă nu se
cinsteşte, dacă mirii vor să facă o masă
în familie şi prieteni unde să dea de
mâncat şi de băut gratis? Ce se întâm-

plă dacă la nuntă proaspeţii însurăţei
primesc un frigider, maşină de spălat,
aragaz, lucruri cumpărate din magazin
pentru care s-a plătit deja TVA, la ce
amar să mai plătească după ele impozit?
Toată nebunia a început de la propunerea legislativă a unui deputat, după ce,
cu siguranţă a răscolit până a găsit-o pe
Elena Băsescu care a încasat la nuntă,
jumătate de milion de euro, după cum
reieşea din declaraţia de avere depusă
când era europarlamentar.
Mă întreb cum vor face să ne ia cei 16%
impozit din cadoul primit la nuntă!?
Vor pune la fiecare restaurant un om
de pază ce se va uita în portofelele şi

plicurile invitaţilor ce va rupe chitanţă?
Ori, mai simplu, mirii, vor sta la sfârşit
de nuntă cu chitanţierul în mână şi vor
tăia chitanţe la fel cum taie controlorul
biletele în autobuz?
Oricum nunţile sunt făcute în mare
parte pe datorie. Pentru a putea plăti anumite cheltuieli înainte de nuntă,
cei care nu au bani se împrumută. Apoi
după nuntă, vin celelalte cheltuieli pentru care trebuie să plăteşti. Şi-apoi la
final, când tragi linie, rămâi cu aproape
nimic, un nimic care ţi se impozitează!
Sunt şi cazuri în care, mirii se „întind”
atât de mult încât după nuntă sunt nevoiţi să aducă bani de acasă pentru a
plăti toate cheltuielile. Pe aceştia cum îi
taxezi? Le iei nimic din nimic?
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Premieră: Reghinul gazda
Campionatului Balcanic
de Culturism şi Fitness

Sari naşule cu banu’ la nunta lui Ciobanu!
Codruţa ROMANŢA
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Editorial

Sincer, dacă tot au început să impoziteze cam tot ce se poate, le-aş sugera distinşilor parlamentari să ne impoziteze
şi rahatul. Nu de alta, dar măcar aşa o
să-şi dea seama dacă ne-a mai rămas
ceva de mâncat de la nuntă.
Oricum nunţile au devenit în ultima
perioadă un credit în bancă fără dobândă. Faci azi nuntă, iar de mâine începi
să-i dai înapoi ca cinste la altă chermeză. Sunt curioasă câtă lume o să renunţe
la nuntă dacă această impozitare o să fie
introdusă!
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Centrul de Îngrijire pentru persoane vârstnice „Casa Laura”
şi-a deschis porţile

Codruţa ROMANŢA

Veste bună pentru persoanele
vârstnice care au nevoie de sprijin şi adăpost. Centrul de Îngrijire pentru persoanele vârstnice
„Casa Laura-Senior Center” este
funcţional începând de luna
aceasta, fiind inaugurat vineri,
17 aprilie chiar în zi de sărbătoare; Izvorul Tămăduirii.
Acest Centru, menit să ocrotească persoanele în vârstă este situat pe strada
Gurghiului nr. 34/I.
„În urmă cu şapte luni, David Todoran, cel căruia îi aparţine această idee,
m-a căutat şi mi-a spus despre ce vrea
să facă. Mi s-a părut o iniţiativă impor-

tantă pentru oraşul nostru, având în
vedere că în fiecare zi mă confrunt cu
telefoane şi întrebări, dacă avem locuri
pentru persoanele vârstnice. Reghinul
nu are prea multe instituţii de ocrotire
a persoanelor vârstnice, doar câteva locuri în acest oraş. Am fondat împreună
cu David Todoran Asociația “Silvania
Mocearului” şi primul proiect al acestei
asociaţii este acest Centru„ a declarat
Rodica Biriş, directorul Centrului de
Îngrijire şi Asistenţă pentru persoanele
cu Dizabilităţi din Reghin.
Centrul este construit pe două nivele
şi dispune de 42 de locuri, dormitoare cu maxim două paturi. Centrul mai
dispune de băi proprii în fiecare cameră, bucătării şi alte spaţii comune, cum
ar fi sala de mese. Centrul cuprinde
şi cabinet medical pentru recuperare
psihologică şi medicală. Beneficiarii
vor desfăşura diferite activităţi zilnice

Slujba de sfinţire a Centrului de Îngrijire pentru persoanele Vârstnice

de recreere şi chiar excursii pentru ca
vârstnicii să se simtă ca acasă şi pentru a avea parte de fericire la bătrâneţe. „Am început în urmă cu nouă ani,
cu prima autorizaţie şi pas cu pas am
ajuns aici. Construcţia imobilului a fost
pregătită pentru a fi vândută, dar ştiţi
bine că în 2007 a venit criza imobiliară,
după care ne-am hotărât să facem ceva
pentru comunitate. Am toată speranţa
că această investiţie o să fie benefică în
primul rând pentru persoanele vârstnice şi în al doilea rând, Asociaţiei. Sperăm cât mai curând să fie ocupat la capacitate maximă şi ca autorităţile să ne
ajute să dezvoltăm acest proiect. Cred
că este nevoie de cât mai multe astfel
de iniţiative în toată ţara deoarece cheltuielile pentru a întreţine persoanele
vârstnice trec de 50% în domeniul de
stat. Dacă o să fie în domeniul privat o
să fie mult mai puţini bani din partea

Tăierea panglicii (Rodica Biriş, Schmidt Lorand, Daniel Gliga şi David
Todoran)

Plantări de primăvară în parcuri şi zonele verzi din Reghin
Codruţa ROMANŢA

După o iarnă lungă, municipiul
Reghin se pregăteşte să înflorească. Angajaţii Primăriei din cadrul Sere şi Zone Verzi derulează
în această perioadă ample lucrări
de plantare.
Municipiul nostru primeşte astfel un
colorit deosebit şi completează peisagistic zonele verzi. Lucrările de primă-

vară constau în amenajarea oraşului
după perioada rece cu plantarea florilor
de sezon. „Am început să descoperim
trandafirii pentru că în perioada de
iarnă au fost muşuroiţi pentru a nu îngheţa. Am avut de nivelat pământul în
Parcul Tineretului fiindcă acolo s-a făcut o lucrare foarte mare anul trecut în
octombrie” a declarat Gagyi Maria, şeful secţiei Sere şi Zone Verzi din Cadrul
Primăriei municipiului Reghin. În acest
an s-au adus şi noi soiuri de flori, două
soiuri de Begonia care până acum nu au
fost plantate în municipiul nostru.

Se lucrează deasemenea şi la tunsul ierbii şi al gardului viu. Pe lângă aceste lucrări au început plantaţiile şi pregătirile
florilor de vară din seră unde există o
echipă care se ocupă de această atribuţie.

		

(R.M.)

Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş organizează în data de
7 mai ,,Bursa Locurilor de Muncă, la
Centrul Cultural „ Mihai Eminescu”
Tîrgu Mureş. La bursă, vor participa,
în dorinţa de a fi angajaţi, absolvenţi
ai cursurilor de calificare în domeniile tâmplar manual, lucrător comercial,
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În atenţia angajatorilor se apropie ,,Bursa Locurilor
de Muncă”
lucrător în alimentaţie (bucătari, ajutor
de bucătar, ospătari, ajutor de ospătari),
îngrijitoare bătrâni la domiciliu. Absolvenţii deţin „Certificate de Calificare”,
valabile în toate ţările Comunităţii Europene.
În vederea organizării în condiţii optime a evenimentului, toţi potenţialii
angajatori, sunt rugaţi de organizatori
să comunice în timp util intenţia şi do-

statului, fiind astfel un beneficiu la nivel naţional” a declarat David Todoran,
iniţiatorul acestui proiect.
Acest centru nu este destinat doar municipiului Reghin, comunelor din zonă
,ori doar judeţului Mureş, ci tuturor
persoanelor din ţară care au nevoie de
sprijin. În curând, Asociația “Silvania
Mocearului” va dispune şi de un site
unde cei interesaţi vor putea găsi toate
informaţiile necesare.
Slujba de sfinţire a fost oficiată de părintele Chiorean, fiind prezenţi la inaugurarea Centrului oficialităţi precum
Daniel Gliga, viceprimarul municipiului Reghin, Schmidt Lorand - directorul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mureş
(DGASPC), Iuliu Moldovan - directorul Spitalului Municipal “Eugen Nicoară” din Reghin, dar şi medici, psihologi
şi apropiaţi ai familiei Todoran.

rinţa de participare la „Bursa Locurilor
de Muncă”. Informaţii la telefon 0265269218 sau prin e-mail la office@cciams.ro.
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Aproape 200 de participanţi la Mureş
Marathon 2015
Codruţa ROMANŢA

porți noi, cu dificultate de trecere, în
total 13 porți și 4 limane.
Sexul feminin s-a alăturat şi de această
dată în concurs, având reprezentante la
ambele probe, devenind cu fiecare ediţie tot mai pricepute. Un exemplu poate
fi Alina Ninu, care nu s-a lăsat cuprinsă
de oboseală şi cu o tehnică impresionantă, chiar elegantă şi maiestuoasă a
trecut de ambele probe cu brio.

Singura competiţie de vâslit
pe ape repezi din ţară pentru amatori a ajuns în acest
an la cea de-a VI-a ediţie
desfăşurându-se în perioada 24 – 26 aprilie pe Valea
Mureşului Superior în zona
Răstoliţa, Sălard şi Meştera. Reghinul pe harta raftingului

tre cele mai grele ambarcaţiuni pentru
a înainta prin apă, mai ales în amonte
“Proba a fost mai grea decât m-am aşteptat. Este prima participare la un astfel de concurs pentru că până acum am
făcut rafting doar ca hobby, dar în concurs e foarte greu. Barca noastră este
ideală pentru coborâre, pe ape repezi
de munte. Acest sport se face neapărat
cu un instructor şi cu un echipament
profesional. Rafting facem cam de trei
– patru ori pe an şi odată pe an mergem
în Slovenia într-o tabără de recreere
unde facem antrenamente. Noi am făcut primul instructaj în 10 – 15 minute
şi la început se merge pe cursuri uşoare.
Cu cât prinzi experienţă încerci că experimentezi locuri mai grele” a declarat
Călin Ţintoşan, membru al echipajului
din Reghin.

Aproape 200 de participanţi la
proba de Marathon

Mureş Marathon 2015 este o competiţie care nu ţine cont de vârstă şi sex,
ci ţine doar de experienţă şi modelul
ambarcaţiunii. Cel mai în vârstă participant înscris în concurs a avut 63 de
ani, iar cel mai tânăr a avut 9 ani.

Ţara noastră se poate mândri cu ape
foarte bune pentru practicarea acestui
sport, dar din păcate nu sunt suficiente
persoane care să practice raftingul.
“De la prima ediţie de acum şase ani,
nivelul participanţilor şi experienţa
acumulată de ei a crescut. Aşa cum nivelul de pregătire al participanţilor a
crescut, am găsit modalităţi prin care să
testăm acest lucru printr-un traseu mai
complicat în ceea ce priveşte proba de
Slalom” a declarat Madaros Balas, unul
dintre organizatori.
Participanţii învăluiţi de aceaşi pasiunie, iubitori ai sportului pe apă s-au
înscris sâmbătă în prima probă, cea
de Slalom, desfăşurată la Sălard. Concurenţii care s-au aventurat au avut de
străbătut un circuit mai greu faţă de
anii precedenţi prin introducerea unor

Municipiul Reghin nu a rămas în această ediţie fără reprezentaţi, Călin Ţintoşan şi Ciprian Crişan participând atât
la proba de Slalom cât şi la cea de Marathon. Au intrat în prima probă cu o
barcă gonflabilă, considerată una din-

Deşi unii dintre participanţi au acumulat oboseala din timpul probei de
Slalom, nu s-au lăsat bătuţi participând
şi la cea de-a doua probă, un marathon
desfăşurat pe un traseu de 24 de kilometri. S-au înscris aproape 200 de participanţi în şapte categorii: raft, caiac de
tură, caiac de ape repezi, caiac gonflabil
de două persoane, canoe şi Open Category cu reprezentanţi din ţări precum
Austria, Ungaria, Bulgaria şi bineînţeles, România. Startul este unul inedit

prin stilul aparte de intrare în apă al
ambarcaţiunilor, fiind dat din localitatea Meştera, iar sosirea la Răstoliţa.
“Chiar de la prima ediţie am vrut să
organizăm un concurs de vâslit pe ape
repezi pentru că în ţară nu mai există
astfel de competiţii şi nici nu se cunoşteau oamenii care practică acest sport.
Aşa că ne-am gândit să-i aducem la un
loc unde se întâlnesc şi se leagă totodată prietenii. Sperăm ca numărul sportivilor să crească de la un an la altul astfel
încât la următoarele competiţii să fim
tot mai mulţi.
Am avut o vreme ideală pentru această
ediţie. S-au înscris foarte mulţi participanţi, reuşind să batem recordul pentru
că s-au înscris aproximativ 180 de participanţi la proba de Marathon. Startul
se dă pe categorii şi devine spectaculos
deoarece nu se intră în apă chiar de pe
mal, ci trebuie să parcurgă o distanţă de
15 – 20 metri cu bărcile în mână, abia
apoi urcă în bărci” a declarat Komaromi Reka, unul dintre organizatorii Marathonului
Pentru cei care doresc să încerce senzaţiile tari oferite de acest sport este bine
de ştiut faptul că judeţul Mureş se poate
mândri cu instructorii de la Outdoorexperience. Pentru cursuri sunt aduşi şi
instructori din alte ţări.
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Directorii de licee din judeţ s-au întâlnit la Gurghiu
Codruţa ROMANŢA

Marţi, 28 aprilie la Colegiul Silvic din
Gurghiu, s-a desfăşurat Cercul Pedagogic al directorilor de licee din judeţul
Mureş unde au fost prezenţi 35 de directori şi 11 inspectori şcolari.
„Cercul metodic al directorilor se focalizează pe ceea ce înseamnă management, mai precis ultimele aspecte care
ţin de managementul unităţilor de învăţământ, cu legislaţia care este actualizată şi modul în care această legislaţie
este aplicată încât cadrele didactice şi
elevii să nu sufere sub nicio formă din
punct de vedere al aplicării acesteia.
Activitatea îi protejează pe colegii noştri încât să nu fie tentaţi în a greşi, să fie
protejaţi şi în faţa legii pentru că dacă
se întâmplă litigii de muncă de orice fel,
normal că nu este în folosul lor. Aceste cercuri şi-au dovedit eficienţa de-a
lungul timpului şi am ajuns în situaţia
ca în judeţul Mureş să avem doar patru
litigii de muncă într-un an şcolar, ceea

ce este extrem de puţin raportat la un
număr de 8800 de angajaţi în sistemul
educativ” a declarat Ştefan Someşan,
inspector şcolar general, prezent la eveniment. Activitatea a vizat mai multe
teme, iar una dintre cele mai importante a fost aceea de a pregăti în bune
condiţii examenele care urmează, dar şi
înscrierea în liceu şi în şcoala profesională. În cursul săptămânii viitoare iese
de sub tipar broşura de admitere care
va cuprinde metodologia de admitere
cât şi actele necesare, fiind pusă la dispoziţia tuturor elevilor de clasa a VIIIa.
În partea a doua a activităţii a avut loc
o activitate demonstrativă susţinută de
echipajul Colegiului Silvic din Gurghiu
care a participat la Concursul Naţional
de Competenţe în Silvicultură.
„Această zi a fost pentru mine şi un
moment aniversar pentru că în data de
1 aprilie am împlinit 30 de ani de activitate neîntreruptă în această şcoală. Totodată am prezentat un material video

Inspectorul Şcolar Gneral - Ştefan Someşan
de 30 de minute, o videografie a şcolii
prin care am încercat să aducem în faţa
celor prezenţi activitatea Colegiului Silvic Gurghiu care împlineşte în acest an
122 de ani de existenţă. Ne-a fost destul
de greu să cuprindem într-o jumătate
de oră 122 de ani, însă prin tot ceea ce
am arătat colegilor am dovedit că am

avut o activitate bogată şi că mulţi oameni au pus umărul la continuarea tradiţiei învăţământului silvic de pe aceste
meleaguri” a declarat Marcel Mândru,
directorul Colegiului Silvic Gurghiu.

Colegiul Silvic Gurghiu locul II la Concursul Naţional de Competenţe în Silvicultură

Pe viitor va fi nevoie să ne gândim mai
mult la spiritul de echipă şi fiecare din
viitorii participanţi ai Colegiului nostru
să fie capabili să lase din egoism şi să încerce să lupte mai mult pentru echipă”.

Codruţa ROMANŢA

Bogdan Maria, Ionuţ Olariu,
Szasz Laszlo şi Bogdan Vâlcan
sunt cei patru membri ai echipei
Colegiului Silvic din Gurghiu
care au participat în perioada 22
– 24 aprilie la Concursul Naţional de Competenţe în Silvicultură desfăşurat la Braşov.
Elevii au fost însoţiţi de directorul
Colegiului Silvic din Gurghiu Marcel
Mândru şi inginerul Cristian Teofil
Albu. Au luat parte la concurs echipe
de la şase licee silvice din ţară, echipe
formate din patru elevi şi o rezervă.
Elevii Colegiul Silvic Gurghiu au ocupat locul 2 în clasamentul pe echipe,
după o luptă strânsă cu echipa Cole-

Revanşa la Herculane

Echipa Colegiului Silvic Gurghiu
giului Silvic „Transilvania” din Năsăud,
la numai 8 puncte diferență de locul
1. Clasamentul a fost următorul: locul
I - Colegiul Silvic ,,Transilvania” Năsăud cu 11571puncte, locul II - Colegiul
Silvic Gurghiu - 11563 puncte şi locul
III- Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc -10750 puncte. „Concursul a
cuprins trei tipuri de probe: teorie cu
întrebări grilă din silvicultură şi vânătoare, probe de mânuire a motoferăstrăului de schimbare a lanţului, de
doborâre, tăiere combinată, tăiere de
precizie şi cepuire. Ultima parte a concursului a fost traseul forestier cu 16

Mihai Gherghel, locul IV la Crosul de la
Sovata

Fostul director al Colegiului Silvic din
Gurghiu, Mihai Gherghel este un împătimit al evenimentelor sportive, în
special al celor de atletism. La 74 de
ani participă des la competiţii organizate în diferite oraşe ale ţării. Aleargă
zilnic cel puţin doi kilometri, are un
regim alimentar bazat pe foarte multe
legume şi cât mai multă apă.
De curând, mai precis sâmbătă 25

aprilie a participat la „Crosul Primăverii” desfăşurat la Sovata unde a
alergat pe o distanţă de 4,5 kilometri
„Am participat la categoria +70 de ani
unde au fost înscrişi 12 participanţi,
eu ocupând locul IV. Duminică, în
3 mai voi participa la Tg-Mureş la o
competiţie. Încă nu sunt sigur câţi
kilometri voi alerga, totul în funcţie
de cum o să mă simt în momentul
respectiv, poate reuşesc să mă înscriu
chiar la proba de 21 de km” a declarat
pentru Glasul Văilor, Mihai Gherghel.

subprobe” a declarat Cristian Albu.
Pentru participarea la acest concurs s-a
făcut foarte multă pregătire pe un timp
îndelungat inginerul Cristian Albu declarând faptul că „ne-am pregătit mai
bine de patru luni, dar din nefericire ni
s-a „suflat” locul I la doar 8 puncte diferenţă, ceea ce înseamnă un fir de păr
la amploarea concursului. Am avut şi
un ghinion pentru că la unul din concurenţi i-a sărit lanţul, dar pentru asta
nu îl putem învinui, dar au fost şi câteva
greşeli poate din dorinţa de a avea un
rezultat bun la clasamentul individual
şi aceste greşeli au tras echipa în jos.

Urmează o nouă participare, de data
aceasta la concursul „Tinerii în pădurile Europei”, competiţie ce se va desfăşura la Herculane în perioada 6 - 8 mai,
tot între liceele silvice din ţară. Concursul vizează tematică silvică, pădurile
României şi Europei, arii protejate în
Reţeaua „Natura 2000”. „S-a făcut selecţia la nivel de şcoală. Vor participa
trei fete, două din clasa a XI-a B, Laczko
Alida şi Mălina Matei şi o fată din clasa
a XI-a A, Diana Cioloca. Ne-am bucura foarte mult ca la concursul acesta să
reuşim să câştigăm. Anul trecut ne-am
clasat pe primul loc, participând la faza
internaţională în Germania” a adăugat
Cristian Albu.
Anul acesta, competiţia internaţională
a concursului „Tinerii în pădurile Europei”, este organizată cu participarea Regiei Naţionale a Pădurilor „ROMSILVA” şi se va desfăşura la Braşov.

Curs de ințiere în speologie
		

(C.R.)

Casa de Cultură a Studenţilor din
Tîrgu Mureş, împreună cu Asociaţia
Speologică „Geoda” şi Universitatea
Dimitrie Cantemir, organizează în
perioada 4 mai - 7 iunie 2015 cursuri
gratuite de iniţiere în Speologie.
Cursul cuprinde două secţiuni, teoretică şi practică, cu predominarea celei
din urmă. Lectorii acestui curs vor fi
Cristian Graur – director tehnic al AS
Geoda/cadru didactic (Iniţiator) al
Şcolii Române de Speologie aflată sub
tutela Federaţiei Române de Speologie şi Marius Cigher – preşedinte AS

Geoda.
Inaugurarea cursului va avea loc în
data de 6 mai 2015, ora 18.00 în Sala
B04 a Universităţii „Dimitrie Cantemir”, str. Bodoni Sandor, nr. 3-5.
Informaţii suplimentare se pot obţine
la numărul de telefon 0743.103167
sau prin e-mail la adresele ccs.targumures@mts.ro,
cighermarius@yahoo.com. La finalizarea cursului se va
organiza o expediție tematică în peşteri din Munţii Apuseni.
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La Staţia de transfer din Reghin gunoiul doar se sorteză, nu se
compactează

”

Maria Precup „Proiectul este pentru o altfel de infrastructură. Drumurile noastre nu permit să transportăm 50 de
tone. Fiind un proiect pilot nu puteam să îl modificăm, dar
acum, a trecut termenul de graţie aşa că o să încercăm să
atragem fonduri pentru a transforma staţia de transfer. Staţia de la Sânpaul trebuia deschisă de doi ani şi nu este funcţională,
iar pentru Reghin acest lucru este o mare problemă”

Codruţa ROMANŢA
La Staţia de transfer şi Hala de sortare
de pe str. Gurghiului nr. 77 dată în folosinţă în anul 2009, funcţionează în momentul de faţă doar sortarea gunoiului
nu şi compactarea lui. Compactorul de
la staţia de transfer din Reghin nu poate fi folosit deşi acesta este funcţional.
Motivul? Staţia de transfer a făcut parte

”

dintr-un proiect pilot accesat în urmă
cu câţiva ani.
Gunoiul este compactat în eurocontainere de 50 de tone şi din acest motiv nu se poate folosi având în vedere
că legislaţia din România nu permite
transportul pe drumurile publice pentru o asemenea cantitate. „Staţia de
transfer a fost primul proiect european
de aproape un milion de euro din 2005

Aszalas Gavril „Vreau să fac o observaţie. Sunt de acord cu
dumneavoastră că presa în momentul de faţă nu corespunde.
Dacă noi rămânem aşa şi presa nu va funcţiona gunoiul în
Reghin va fi din ce în ce mai scump. Trebuie chemat specialist
şi reproiectat în aşa fel încât să funcţioneze aşa cum s-a prevăzut ca din zece camioane să faci unul şi să nu faci două transporturi pe zi ci pe săptămână. Acel circuit de gunoi va funcţiona numai
dacă această presă va putea fi pusă în folosinţă”

care s-a implementat în Reghin. Funcţionează foarte bine şi vă invit pe toţi
să vizitaţi staţia. Vreau să fac o remarcă la acest proiect accesat în perioada
mea. În 2005 sau 2006 când s-au făcut
demersurile pentru accesarea acestui
proiect pilot, ideea era ca acel compactor să producă unu sau două eurocontainere pe săptămână pentru că
ar ajunge pentru Reghin. Mulţi se vor
întreba de ce s-a făcut această investiţie
dacă nu ne putem folosi de ea. Nu este
aşa. Această staţie de transfer urmează
să satisfacă solicitările părţii superioare a Mureşului şi a Gurghiului. Se va
aduce tot gunoiul aici, se va compacta
şi când va fi gata staţia de depozitare de
la Sânpaul, atunci va intra această staţie într-o funcţiune deplină” a declarat
Nagy Andras.
Însă, cum acest proiect era unul pilot,
nu se ştia cât gunoi se produce în Reghin. În momentul de faţă Reghinul
generează aproximativ 50 de tone pe
zi. „Cu ocazia „Luna Curăţeniei” s-au

Mare atenţie unde aruncaţi gunoiul!

		

(C.R.)

În conformitate cu HCL nr. 15/1992 reactualizată, aruncarea gunoaielor în alte
părți decât cele anume destinate, constituie contravenție și se sancționează
cu amendă de la 200-400 lei.
În ultima săptămână, agenții Poliției

locale au identificat rampe ilegale de
gunoaie la periferia municipiului, respectiv pe str. Beng, Pădurea Rotundă,
str. Dedradului și str. Castanilor. Deși
Primăria curăță zonele respective, există totuşi cetățeni care sfidează regulile
de bună conviețuire și aruncă gunoaiele rezultate din gospodării, după bunul

plac. Agenții Poliției locale au identificat pe numiții M.C. şi N.T., ambii din
Reghin, după ce au aruncat diferite
resturi menajere în zonele respective și
au aplicat sancțiuni contravenționale în
valoare de 600 lei. Acțiunile de identificare continuă!

adunat şi peste 100 de tone de gunoi
pe zi, care sunt transportate cu acele
autospeciale de 20 de tone. Dacă am fi
lângă o cale ferată s-ar putea folosi şi
acest compactor. Acele eurocontainere
se pot folosi eventual pentru depozitare la staţia de transfer. De la staţia de
transfer pleacă două transporturi pe
zi. Compactorul funcţionează, dar nu
poate fi folosit în România din cauza
faptului că presează aproximativ 50 de
tone, mai precis eurocontainere, ceea
ce înseamnă că la noi în ţară nu ai cum
să circuli pe drumurile publice cu 50 de
tone de gunoi. Fiind un proiect pilot,
staţia a fost făcută şi gândită la jumătate
capacitatea, pentru aproximativ 6000
– 8000 de tone de gunoi pe an, dar noi
adunăm, numai din Reghin, 12 mii de
tone” a menţionat Ştefan Szabo, şef serviciu de salubritate.
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Oameni de lângă noi
Robert MATEI

Szabo Alexandru este probabil singurul
fost primar din România care la 87 de
ani încă conduce maşina şi se poate
lăuda că face zilnic o oră de gimnastică,
de 45 de ani fără întrerupere.
S-a născut pe vremea când România
era monarhie şi face parte din generaţia care a fost educată să muncească
fără preget pentru cultura poporului şi
dezvoltarea ţării. A fost un om al datoriei care a bifat 41 de ani pe cartea de
muncă, fără a fi sancţionat vreodată.
A trecut prin multe faze în formare sa
profesională, a fost ucenic de cizmar,
muncitor forestier la pădure, militar de
carieră, primar, tehnician la siguranţa
circulaţiei şi protecţia muncii şi nu în
ultimul rând preşedinte de Asociaţie de
Proprietari. S-a pensionat cu simţul datoriei împlinite, iubit, stimat de toţi cei
cu care a muncit şi continuă la 87 de ani
să îşi trăiască viaţa frumos fără excese şi
este convins că va trăi 100 de ani.
,,Întotdeauna am fost un om care şi-a
trăit viaţa cu zâmbetul pe buze şi am
zis aşa, un zâmbet nu costă nimic, dar
valorează mult, îi face mai bogaţi pe cei
care-l primesc, iar cei care-l dăruiesc
nu ajung niciodată cerşetori” explică
reghineanul.
A adus primele taxiuri în oraş şi a inaugurat prima secţie de nou născuţi
Sany Bacsi cum îi spun prietenii a fost
un exemplu toată viaţă în activitatea
profesională având rezultate bune în
fiecare loc de muncă unde viaţa l-a trimis. A ajuns în Reghin în 1941 şi s-a angajat ca şi ucenic de cizmar unde a învăţat să confecţioneze cizme ,,Burger”,
apoi a lucrat o perioadă în domeniul
forestier la plantat de puieţi, măsurat
buşteni şi responsabil bucătar în Răs-
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Szabo Alexandru Supermanul Reghinului
care conduce Loganul la 87 de ani

toliţa, Lăpuşna, Topliţa şi Gheorgheni.
După efectuarea stagiului militar la o
unitate militară de securitate din Fălticeni, a activat în cadrul armatei în perioada 1949-1958 fiind detaşat la Arad
la Reghimentul Nr. 5 unde a păzit hotarele ţării la propriu cu arma în mână.
Apoi în perioada 1958-1960 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Comitetului Executiv al Oraşului, fiind cel de-al
treilea primar al urbei după instaurarea
comunismului. Avea pe atunci 31 de
ani însă vârsta nu a fost un impediment
în a-şi îndeplini atribuţiile fişei postului. ,,Pe vremea aceea mandatul era de
doi ani şi potrivit principiului de ,,rotaţie a cadrelor” nu se permitea decât cu
rare excepţii ca o asemenea funcţie să
fie deţinută de mai multe ori de aceaşi
persoană. Am fost numit în urma alegerilor electorale din partea circumscripţiilor din partea de jos a oraşului
şi am fost propus de Comitetul Raional
al Oraşului” mărturiseşte reghineanul.
La acea dată populaţia Reghinului era
de 25.000 de locuitori, iar printre cele
mai stringente probleme care le-a rezolvat ca şi primar, octogenarul Szabo îşi
aminteşte de problema salariilor mizere ale profesorilor pentru care a obţinut
de la judeţ 100.000 de lei pentru stimularea cadrelor didactice din Reghin care
la acea dată erau foarte prost plătite, a
adus primele taxi-uri în Reghin de la
Bucureşti, două autoturisme Moskvici
408 şi a instalat primele cabine telefonice. Totodată în mandatul său s-a inaugurat prima secţie de nou-născuţi din
cadrul spitalului orăşenesc, a ordonat
sistematizarea urbană a primelor străzi
a Reghinului, a început construcţia blocurilor de locuinţe din strada Şcolii, din
Parcul popular şi actualul cartier Mihai
Viteazu şi nu în ultimul rând a început
amenajarea parcului din centrul ora-

Szabo Alexandru şi soţia sa Cătălina anul acesta împlinesc 68 de ani de
căsnicie
şului, pe amplasamentul fostei pieţe
săptămânale. După expirarea mandatului de primar a muncit timp de 24
de ani în cadrul Autobazei Transport
Auto Reghin pe mai multe funcţii însă
a rămas în memoria celor mai mulţi reghineni ca tehnician la siguranţa circulaţiei şi protecţia muncii, funcţie care a
deţinut-o din perioada 1964-1988 până
la pensionare. Fiind un om super activ
nu a putut sta deoparte şi după pensionare a mai lucrat un deceniu în fruntea
conducerii Asociaţiilor de Proprietari
nr. 15 şi a Asociaţiei nr.30 până în luna
februarie a anului 2008, unde a urmărit
îndeplinirea obligaţiilor cetăţeneşti ce
reveneau proprietarilor şi punerea în
aplicare a deciziilor comitetului executiv.
Szabo face zilnic 2.000 de mişcări - de
45 de ani fără întrerupere
Szabo Alexandru este un ,,Superman”
căruia la prima vedere îţi e imposibil să
îi ghiceşti vârsta, la 87 de ani demontează o serie de certitudini medicale şi
pare să sfideze legile fizicii. Recunoaşte
că a fost un om echilibrat în toate, principiu care l-a ajutat să îşi construiască
o sănătate de fier, dovada este corpul
său care a îmbătrânit frumos fără a
suferi de-a lungul vieţii vreo operaţie
chirurgicală. Ba mai mult azi, fericitul
pensionar, joacă volei, tenis sau se antrenează pe bicicleta medicinală pentru
întreţinerea condiţiei fizice şi tonusul
muscular. Din 1970 reghineanul face
zilnic gimnastică o oră care înseamnă
2.000 de mişcări, din care aproape o
mie efectuate în poziţie verticală şi peste 1000 de mişcări executate în poziţia
culcat. Un doctor i-a sugerat această
idee în urmă cu 45 de ani şi l-a asigurat atunci că dacă îi urmează sfaturile
va trăi 100 de ani. ,,Atunci mi-am zis
ce ar fi dacă încep de azi să am grijă de
mine? Mă trezesc zilnic la ora 5 dimineaţa şi fac gimnastică de 45 de ani însă
rezultatele sunt incredibile. În luna februarie şi-a făcut un examen oftalmologic şi unul pentru testarea reflexelor
pentru prelungirea permisului auto, iar
după ce i-a văzut doctorul rezultatele a
exclamat: „Domnule cu aceste analize
poţi să te faci şi pilot de avion” declară
reghineanul. Din totalul de 46 de analize de laborator efectuate cinci au fost
sub media normală, cinci peste medie
restul au înregistrat valorile normale,,.
Întrebat care este secretul sănătăţii sale
reghineanul a răspuns zâmbind ”Dorm
cinci ore pe noapte, fac sport o oră în

fiecare zi, îmi beau cafeaua făcută de
soţie îndulcită cu dragoste, citesc presa şi în timpul liber urmăresc la televizor meciurile din Campionatul European de Fotbal sau filmele preferate,
dar cel mai important este faptul că nu
îmi încarc niciodată mintea cu lucruri
inutile”mai prcizează bătrânelul.
Alexandru conduce de o jumătate de
secol fără accidente
De curând reghineanul a condus 100 de
km până la Covasna, a fost oprit în trafic de un poliţist în Gheorgheni pentru
depăşirea vitezei regulamentare în localitate, însă în momentul în care omul
legii i-a văzut actele i-a făcut semn să îşi
continue traseul şoptindu-i ,,Nu pot să
te amendez domnule că eu nici nu eram
născut când dumneata ţi-ai luat permisul auto”, explică amuzat Szabo. ,,Poate
că e un fapt incredibil însă mie mi-a
intrat în reflex, nu pot trăi fără sport şi
fără să conduc. Dacă nu mă urc la volan
o zi sunt bolnav, şofez cel puţin 10 km
pe zi, merg cu soţia la cumpărături, la
plimbare ori pe malul Mureşului să ne
oxigenăm plămânii” declară Szabo. Din
1968 până în 2015 a condus patru autoturisme, trei trabanturi şi azi conduce
un Logan, a fost un şofer foarte precaut
care în cei 47 de ani de când conduce
nu a consumat niciodată băuturi alcoolice la volan. ,,Am luat două amenzi în
viaţa mea una pentru că nu am parcat
regulamentar şi una pentru depăşirea
limitei de viteză, în rest sunt curat ca
lacrima” explică şoferul.
În noiembrie Alexandru şi Cătălina
sărbătoresc 68 de ani de căsnicie
Alexandru Szabo anul acesta în luna
noiembrie va împlini 68 de ani de căsnicie alături de Cătălina în vârstă de 89
de ani, împreună cu care a format un
cuplu invidiat de mulţi concitadini.
S-au căsătorit la Biserica Reformată
din Goreni în 30 noiembrie 1947. Din
căsnicia lor a rezultat singura lor fiică,
Iolanda, stabilită în Odorheiu Secuiesc azi în vârstă de 66 de ani care este
la rândul ei căsătorită de 36 de ani cu
Balint Arpad. Redacţia ,,Glasul Văilor”
urează familiei Szabo sănătate, viaţă
lungă şi să ne reîntâlnim în 2017 la aniversarea ,,nunţii de platină”.
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În primele patru luni Poliţiştii Locali au întocmit 703 procese verbale
Robert MATEI
Vasile Marian şeful Serviciului de Poliţie Locală aflat în subordinea Primăriei Reghin a făcut un raport de activitate pe primele patru luni ale anului
în curs, pentru Ziarul ,,,Glasul Văilor”,
pe perioada 1 ianuarie- 24 aprilie 2015.
Statistica indică faptul că anul acesta
poliţiştii locali reghineni au constatat
3 infracţiuni furt în flagrant, au legitimat un număr de 1135 de persoane şi
au identificat o persoană de sex feminin
dată dispărută. Lucrătorii Poliţiei au întocmit un număr de 703 procese verbale, dintre care 495 au fost avertismente,
iar valoarea amenzilor aplicate s-a ridicat la 44.700 de lei. Marea majoritate
a procesele verbale de constatare a contravenţiilor au fost întocmite la următoarele acte normative: OUG 195/2002
– privind circulaţia pe drumurile publice, unde s-au realizat 354 de procese, pe
HCL 15 / 1992 - privind salubritatea şi

menţinerea esteticii municipiului Reghin, întreţinerea drumurilor publice
şi a fondului locativ, 200 de procese şi
pe HCL 2 / 2002 - privind activitatea
din pieţe, 51 procese pe Legea 61/1991privind ordinea şi liniştea publică. Celelalte contravenţii sau încadrat pe Legea 24 / 2007 – privind spatiul verde,
HCL 48/2011- privind regulamentul
de fuctionare a traficului greu pe raza
municipiului Reghin, OG 99 / 2000 –
privind comercializarea produselor şi
serviciilor de piaţă, Legea 50 /1991privind disciplina în construcţii, HCL
85/2013 – regulamentul de autorizare
a unităţilor comerciale, Legea 252/2003
– privind registrul unic de control şi
pe HCL 10/2015 – privind regulamentul de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată din mun.
Reghin. Vasile Marian a mai adăugat
faptul că ,,72 procese verbale, cu adresele aferente au fost comunicate către
contravenienţi cu confirmare de primi-

re, s-au eliberat 48 autorizații de trafic

utilaje agricole au fost radiate şi nu în

greu, în valoare totală de 4250 lei, au
fost înmânate destinatarilor s-au returnate instanţei emitente un număr de 51
citaţii, emise de Tribunalele din ţară, de
Judecătorii sau de la Birourile Executorilor Judecătoreşti, 4 mopede şi 1 utilaj
au fost înregistrate iar 4 mopede şi 3

ultimul rând, 25 de procese verbale au
fost afişate pe uşa de domiciliu a unor
locuitori care au săvârşit contravenţii”.

Preţul de plecare la licitaţie pentru masa lemnoasă aprobat de consilieri

		

(C.R.)

Proiect de hotărâre privind preţul de
plecare la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 186 mc din
unitatea de producţie III Săcal u.a. 40A,
40B, 40C, 40E aparţinând de Ocolului

Silvic Reghin a trecut de votul consilierilor locali.
Ocolul Silvic Reghin a făcut cunoscut
faptul că a efectuat punerea în valoare
în vederea valorificării prin licitaţie publică, organizată de către Direcţia Silvi-

Turneu de fotbal la Ruşii - Munţi
		

(C.R.)

Primăria şi Consiliul Local Ruşii –
Munţi în colaborare cu A.S. Mureşul
Ruşii – Munţi organizează turneul de
mini fotbal „Cupa Rusaliilor”. Turneul
se va desfăşura în data de 30 mai, începând cu orele 10:30 pe terenul de fotbal
din comuna Ruşii-Munţi.
Fiecare partidă se va desfăşura pe durata unei reprize de 30 de minute, fiecare echipă fiind formată din 5 jucători
de câmp şi un portar. Schimburile de

jucători sunt nelimitate, folosindu-se
regulamentul de la jocul de handbal
referitor la schimbări şi eliminări. Nu
vor putea participa la turneu jucătorii
care evoluează la un nivel superior Ligii
a IV-a.
Înscrierea echipelor se face la sala de
sport din localitate, persoană de contact Chiş Bălan Bogdan, până în data
de 25 mai 2015 orele 20:00. Câştigătorii
locurilor I, II şi III vor fi premiaţi cu diplome şi cupe.

că Mureş a cantităţii de 186 mc brut de
masă lemnoasă din care 174 mc proveniţi din rărituri şi 12 mc proveniţi din
tăieri accidentale. Consilierii locali au
aprobat în acest sens preţul de plecare
la licitaţie ca fiind de 100 lei / mc.

Având în vedere faptul că Ocolul Silvic
doar administrează pădurea, este necesar acordul proprietarului, în cazul de
faţă Consiliulul Local, privind volumul
de masă lemnoasă ce se va vinde cât şi
modalitatea de vânzare.

Minori surprinși distrugând nul de la locul de joacă. Părinții au fost
invitați la sediul Poliţei municipiului
bunuri de pe domeniul public
Deși Poliția Locală patrulează în
permanență străzile municipiului Reghin, numărul polițiștilor locali este
insuficient pentru a putea acoperi toate cartierele orașului în același timp.
Acest fapt duce la apariția numeroaselor situații în care cetățenii distrug bunurile de pe domeniul public: coșuri de
gunoi, mobilier urban, locuri de joacă
pentru copii. O astfel de situație a fost
cea din Cartierul Rodnei, când polițiștii
locali au surprins doi minori în timp
ce distrugeau acoperișul de la toboga-

Reghin, recuperându-se paguba. În
conformitate cu HCL 15/1992, modificată și actualizată prin HCL 78/2008
astfel de acțiuni se amendează, valoarea
amenzii fiind cuprinsă între 600 și 1000
lei. ,,Rugăm cetățenii care sunt martorii
unor astfel de fapte să ne dea o mână
de ajutor și să ne semnaleze în cel mai
scurt timp incidentul pentru ca echipajul de poliție să poată interveni prompt.
Numărul de telefon la care puteți semnala astfel de situații este: 0733 079
870” se arată pe pagina de facebook a
Primăriei Municipiului Reghin.
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Veni, vidi, „micii” la târgurile de la Vătava şi Gurghiu
O parte din cei prezenţi au poposit la
târg pentru a servi o porţie de mici şi
pentru a se întâlni cu prieteni nevăzuţi
de mult, fără a da prea multă importanţă evenimentului în sine. Poate din

Nea Gheorghe a venit la Vătava
tocmai de la Bistriţa

Codruţa ROMANŢA
Organizat în fiecare început de primăvară în ziua de Sf Gheorghe, primul
târg din an de la Vătava a adunat şi în
acest an comercianţi veniţi nu doar din
localitate, ci chiar şi din alte judeţe. Un
exemplu este nea Gheorghe, venit de
la Bistriţa la târgul de la Vătava pentru
prima dată. A adus cu el curele, chimire, hamuri, clopote, biciuri şi multe alte
produse necesare animalelor “Am venit
aici în speranţa că voi vinde ceva să
câştig bani, dar slabe şanse. Nu prea se
cumpără, că nu-s bani la oameni, dar în
general cei interesaţi cumpără hamuri
şi chimirele. Preţurile sunt negociabile,
pornesc de la 60 de lei”
Tot aici l-am întâlnit şi pe Arpad, venit
de la Praid cu bulgări de sare pentru
animale. Preţurile la kilogram sunt de
60 de bani, iar un bulgăre de sare ajunge la 50 de kilograme. “Bulgării se pun
pe păşune ori în grajdurile de animale.
Eu fac piaţa de 12 ani, dar la început era
mai bine pentru că erau mai multe animale. Puţin cam slabă piaţa deocamdată, dar cum apare mai multă lume cred
că o să meargă mai bine” ne-a declarat

acest motiv unii au numit acest eveniment Târgul Prieteniei.

Cartofii n-au lipsit din târgul de la
Vătava
Arpad.

Caii - pasiunea locuitorilor de
pe Valea Gurghiului

“Târgurile nu mai sunt ce au fost odată”, asta mi-au spus mulţi dintre cei cu
care am discutat, motivând atât lipsa
banilor cât şi împuţinarea animalelor
din ograda omului de rând.
Alta vale, alt târg. De data aceasta la
Gurghiu. Şi aici, în fiecare an, de Sf
Gheorghe, locuitorii de pe Valea Gurghiului îşi dau întâlnire pe păşunea de
la intrarea în comună. Aduc cu ei ce au
mai de preţ: animalele. Acestea sunt
aşezate lângă căruţe, la îndemâna celor
care vizitează târgul. Comercianţii cu
zâmbetul pe buze, sunt încrezători că
vor pleca acasă fără marfă. Însă, mulţi
din cei care au ajuns la târg, au plecat
exact aşa cum au venit: cu mâinile în
buzunar, venit, văzut, plecat! Cei care
au avut noroc şi au vândut ce au adus
cu ei s-au arătat mulţumiţi, alţii mai
puţin norocoşi au rămas doar cu întrebatul.
Faţă de ediţiile anterioare, în acest an
Târgul de la Gurghiu, s-a dovedit a fi
perioada cailor din simplul motiv că
prezenţa lor ca număr a fost impresionant de mare.

Tanti Livia şi-a dus vacile la târg sperând că le va vinde

Târgul de la Gurghiu

Înainte de a bate palma, puterea cailor trebuie încercată
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Viaţa şi-a închinat-o sportului, catedrei didactice şi asistenţei sociale

Viorica Maior o marcă veritabilă a sportului reghinean
Robert MATEI

Viorica Cozma de fată este o reghineancă care în anii 50 a scris
istorie în handbalul şcolar şi
apoi în competiţiile de atletism,
viteză şi săriturile în lungime
la Campionatele Republicane,
Spartachiadele Săteşti şi la o
mulţime de Crosuri de masă.
În 1952 a câştigat Campionatul
Republican al Şcolilor Medii cu
echipa ,,Mureşul” la handbal,
iar un an mai târziu participa la
Campionatele la 100 de metri
plat.

Viaţa şi-a închinat-o sportului, catedrei didactice şi asistenţei sociale încercând să găsească echilibrul între un
organism sănătos, liber şi armonios. În
31 ianuarie a fost nominalizată la Gala
Sportului Reghinean ediţia a VI-a la
secţiunea ,,Veterani şi Glorii Sportive”
fiind premiată de către Asociaţia „Sportul pentru Toţi” Reghin şi Primăria Reghin pentru întrega activitate depusă în
sportul reghinean. O femeie împlinită
care face parte din generaţia de intelectuali care, după cel de-al Doilea Război
Mondial, a îndrăznit să schimbe sapa-n
condei şi statutul femeii arhaice trudită
la muncile câmpului în femeia emancipată care îşi consumă energia făcând
sport.

Cu echipa ,,Mureşul” a ajuns
campioană naţională la handbal
S-a născut în 16 octombrie 1933 în Reghin, însă la Registrul de stare civilă
dintr-o eroare a fost înregistrată în data
de 17 motiv pentru care reghineanca
îşi sărbătoreşte onomastica de două
ori în fiecare an. S-a născut în familia
Cosma Nicolae din Herina, telefonist
de profesie şi Maria din Filpiş, casnică. Până la 7 ani a copilărit pe strada
Schobel. În 1940 după Dictatul de la
Viena, s-a refugiat cu părinţii o perioadă la Bucureşti unde a terminat clasa I.
După mobilizarea tatălui ei la Sibiu ca
şi telefonist a continuat clasele a II-a şi

a III-a, iar în februarie 1944, după ce s-a
întors în Reghin şi-a continuat studiile.
Clasele gimnaziale le-a continuat tot
în oraşul natal în cadrul Şcolii româneşti din strada Spitalului, după care a
urmat cursurile Şcolii Pedagogice Române din Reghin promoţia 1948-1952
având-o ca diriginte pe profesoara Sămârghiţean Maria şi director pe Constantin Anghel. În perioada 27-29 iunie
1952 Viorica a jucat finala în Campionatul Republican al Şcolilor Medii din
Republica Populară Română, cu echipa ,,Mureşul” a Şcolii Pedagogice din
Reghin, câştigând finala disputată la
Bârlad împotriva unei echipe de Şcoală
Medie din Bucureşti cu scorul de 4 - 0.
Echipa Reghinului sub îndrumarea antrenoarei Melania Oţel, profesoară de
Educaţie Fizică şi Sport a reuşit atunci
o performanţă neaşteptată, neegalată
până astăzi în handbalul local. Unsprezecele echipei era format din elevele
Margareta Halaţiu căpitanul echipei,
Viorica Cozma, Coş Susana, Bândilă Stela, Negrea Elena, Aurelia Feier,
Chiorean Ştefania, Târnăvean Maria,
Şanţa Eugenia, Turcea Maria şi Jeler
Letiţia. Din păcate din echipa de glorie
mai trăiesc în Reghin doar 4 dintre fostele sportive.

Anul acesta Viorica va aniversa
82 de ani de viaţă şi 61 de ani de
căsnicie
Pe lângă disciplina handbal Viorica, a
mai practicat atletismul şi săriturile în
lungime dovedind reale aptitudini în
toate aceste ramuri sportive, în care a
s-a străduit să găsească mereu combinaţia perfectă de putere, flexibilitate,
rezistenţă şi măiestrie pentru a atinge
cotele de vârf. Printre rezultatele sportive demne de remarcat amintim, Crosul
Popular să întâmpinăm 1 mai, din Tîrgu-Mureş ediţia 1949 competiţie unde
s-a clasat pe Locul I la 800 de metri plat,
locul I la Campionatul Republican la
atletism şi săritura în lungime desfăşurat în Raionul Reghin în 14 iunie 1953
şi nu în ultimul rând Campionatul Regional din 1953 unde şi-a adjudecat locul I la competiţia de 80 de metri plat.
În 1950 a primit chiar o plachetă şi o

diplomă din partea Comitetului pentru Cultură Fizică şi Sport de pe lângă
Comitetul Provizoriu al Sfatului Popular din judeţul Mureş, pentru frumoasele rezultate obţinute la competiţiile
sportive la care a participat. În paralel
cu activitatea sportivă Viorica, a lucrat
în învăţământ din 1952 în Chiher ca
şi profesor suplinitor. În 1954 Viorica
şi-a găsit sufletul pereche, la Chiher în
persoana tânărului Emil Maior, directorul Şcolii de 7 clase din comună, alături de care şi-a unit destinul ca într-un
film cu happy-end de la Hollywood. În
1955 s-a mutat în Reghin împreună cu
familia unde a lucrat o perioadă într-o
farmacie de stat, apoi în Intreprinderea
Metalurgică ,,Republica” şi la ILEFOR.
Din anul 1960 s-a dedicat exclusiv domeniului de asistenţă socială în cadrul
,,Căminului de Bătrâni” din MureşMort azi Lunca Mureşului unde soţul ei
a fost numit director, iar 1969 s-a transferat la Căminul Pensionarilor din Ideciu de Jos unde a activat 20 de ani. În
1 mai 1989 reghineanca s-a pensionat
după 32 de ani lucraţi în câmpul muncii, iar după pensionare a muncit ca
cenzor timp de 12 ani în cadrul Casei
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din

Reghin. Viorica este de 26 de ani pensionară, statut de care din păcate nu se
pot bucura în viaţă foarte mulţi vârstnici. Spune că a ajuns la această vârstă
datorită faptului că a dus o viaţă echilibrată fără excese şi duşmănii, pentru că
a ştiut să îşi gestioneze căsnicia punând
accent întotdeauna pe înţelegerea în familie, dialog şi codul bunelor maniere.
În timpul liber fosta sportivă preferă să
urmărească un film bun să citească o
carte sau să călătorească. În 16 iunie Viorica şi Emil vor aniversa 61 de ani de
căsnicie, iar în luna octombrie va împlini 82 de ani de viaţă. În 9 mai 1955 s-a
născut singura lor fiică, Mariana astăzi
stabilită în Cluj-Napoca, angajată în cadrul Facultăţii de Mecanică din cadrul
Universităţii ,,Babeş Bolyai”, pe funcţia
de secretară. Mariana a făcut-o pe Viorica bunică de două ori, prin nepoatele
Cristina Ramona şi Oana Voichiţa de
care este foarte mândră, Cristina este
de profesie architect şi lucrează în ClujNapoca, iar Oana Voichiţa este inginer
de profesie şi este angajată în cadrul
unei firme internaţionale de construcţii
de avioane din Elveţia.
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7261 de reghineni au beneficiat de bonificaţia de 10% din plata integrală a impozitelor pe proprietate
Robert MATEI
Concitadinii s-au înghesuit la ghişeele
de la Primăria Reghin până în data de
31 martie, pentru a mai putea beneficia
de bonusul de 10% acordat celor care
îşi achită anticipat obligaţiile faţă de
buget pentru tot anul. Chiar şi cei care
nu aveau posibilitatea aceasta, recunosc
că au făcut eforturi să rezolve problema
pentru primul trimestru, pentru a nu
risca penalizări. În consecinţă, 7261 de
plătitori persoane fizice din municipiu
au beneficiat de bonificaţia de 10% la
plata integrală a impozitului, reducerile
acordate fiind în cuantum de 162.936
de lei. Numărul mare de plătitori până
la 31 martie înseamnă o creştere a gradului de conformare voluntară a cetăţenilor, ceea ce reprezintă o bilă albă pentru Administraţia Locală. Numărul de
persoane fizice care au beneficiat de bonificaţia de 10% la plata integrală a impozitului a fost de 6624 la impozitul pe
clădiri, 3074 la impozitul de teren intravilan şi 708 de plătitori la impozitul de

teren extravilan. Conform declaraţiilor
Şefului de Serviciu Impozite şi Taxe din
cadrul Primăriei Reghin, Suciu Gheorghe Călin, în primul semestru situaţia
statistică a persoanelor fizice şi juridice
care au efectuat plăţi se prezintă astfel
,,La persoane fizice am avut 7826 de
plătitori pentru impozitele pe clădiri,
3681 plătitori la impozitul pentru teren intravilan, 703 plătitori pentru impozitul pe teren extravilan şi alţi 4522
de plătitori de impozit pe mijloace de
transport. La persoanelor juridice am
înregistrat un număr de 224 de plătitori la impozitul pe clădiri, 128 plătitori
la impozitul pe teren intravilan, 12 la
impozitul la teren extravilan şi 321 de
plătitori la impozitul pentru mijloace
de transport” a precizat pentru ziarul
,,Glasul Văilor”, Suciu Gheorghe Călin.

Plata cu cardul online în creştere şi impozitul pe clădiri lider
de top
Şeful Serviciului Impozite şi Taxe a mai
adăugat faptul că în primul semestru,
plăţile online cu cardul, efectuate prin

intermediul platformei www.ghiseul.
ro au fost în număr de 114 în cuantum
de 29.139 de lei, în condiţiile în care în
2014 pe întregul an s-au înregistrat un
numă de 126 de plăţi în cuantum de
28.952 de lei. Raportat la bugetul anual
până la 31 martie 2015, la impozitul pe
clădiri la persoane fizice s-a înregistrat
cel mai mare procent, 49% din totalul plătitorilor, urmat de impozitul pe
clădiri cu 37% la persoane juridice şi
impozitul pe teren cu 41% la persoane
fizice. Pe ultimele locuri la încasările de

Cum previne şi combate sărăcia Primăria Reghin?
Robert MATEI

tul ,,Protecţia Copilului”, 108 dosare
privind acordarea alocaţiei de stat, 62
de dosare de acordare a alocaţiei pentru
susţinerea familiei, s-au efectuat 285 de
anchete sociale, s-au depus 60 de dosare de acordare a indemnizaţiei pentru
creşterea copilului, 14 dosare de acordare stimulent de inserţie şi 2 dosare
pentru acordarea indemnizaţiei pentru
creşterea copilului cu handicap, cu vârste cuprinse între 3 şi 7 ani.

În luna aprilie 186 de persoane
au muncit în folosul comunităţii
Serviciul Asistenţă Socială din cadrul
Primăriei Reghin funcţionează pe baza
acreditării obţinute de la Ministerul
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice, are în structura organizatorică, Compartimentul
Asistenţă Socială şi Autoritate Tutelară,
Compartimentul Cabinete medicale,
Cantina de ajutor social, Centrul Creşă nr. 1 şi SMURD. „De la începutul

anului 2015 şi până în prezent, au fost
înregistrate la Centrul de Informare a
Cetăţeanului, pentru Serviciul Asistenţă Socială Reghin, un număr de 856 de
documente, care au fost repartizate în
cadrul serviciului” a declarat pentru
ziarul ,,Glasul Văilor” Şeful Serviciului
Asistenţă Socială, Răileanu Carmen.
Aceasta a mai precizat că până la această dată au fost depuse la compartimen-

În Primăria Reghin un accent deosebit
este pus şi pe activitatea de ,,Prevenire
şi Combatere a Sărăciei” care se referă
la protejarea persoanelor singure sau a
familiilor care, din cauza unor factori
de natură economică, psihică, fizică sau
socială nu-şi pot asigura singure nevoile sociale. La nivel de Administraţie
Publică Locală există în medie 262 de
dosare în plată lunară de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416-2001,
iar de la începutul acestui an şi până
în prezent, inspectorii Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei
Reghin au efectuat 216 anchete sociale la domiciliu. Tot în semestrul I au
mai beneficiat 45 de persoane de ajutor
pentru încălzirea locuinţei, 30 pentru
gaz metan, 2 pentru ajutor de înmormântare, 1 pentru ajutor de electricitate
şi s-au întocmit un număr de 10 anchete sociale pentru protecţia persoanelor
fără adăpost. Conform declaraţiilor Şefului de Asistenţă Socială, Carmen Răileanu în luna aprilie 186 de persoane au
prestat 4939 de ore de muncă în folosul
comunităţii. Tot sub cupola Serviciul
de Asistenţă Socială intră şi ,,Cantina
de Ajutor Social”, are 100 de beneficiari
din care un număr de 42 de persoane
sunt obligate să presteze muncă în folosul comunităţii, restul dintre cei care

impozite se clasează persoanele fizice
cu un procent de 30%, la impozitul pe
mijloace de transport cu 28% plătitorii
impozitului pentru teren extravilan,
iar pe ultimul loc s-au situat persoanele juridice cu un procent de 18% la
impozitul pe mijloace de transport,
lucru dealtfel aşteptat având în vedere
că această categorie nu beneficează de
bonificaţii.

au dreptul la serviciile cantinei fiind
în marea majoritate copii. În perioada
15-30 aprilie cei 42 de beneficiari au
efectuat un număr total de 1736 de ore.
,,,Cantina de Ajutor Social” funcţionează în Reghin din anul 1962, iar anul
2014 la iniţiativa primarului ec. Maria
Precup s-a hotărât la nivel de Consiliu
Local stabilirea metodologiei pentru
efectuarea unor activităţi gospodăreşti
de către persoanele beneficiare de serviciile Cantinei de Ajutor Social, pentru a nu încuraja nemunca. În prezent
„Cantina de Ajutor Social”, din municipiu funcţionează pe strada Iernuţeni
nr. 140, de unde 100 de persoane ridică
mâncarea de două ori pe săptămână.

4251 de reghineni au beneficiat
de ajutoare alimentare din fonduri europene
La distribuirea de produse POAD, acţiune demarată în luna ianuarie 2015,
4251 de reghineni au beneficiat de ajutoare alimentare din fonduri europene
ce au constat în 8502 cutii. Beneficiarii
au fost persoane cu handicap grav şi
accentuat, adulţi şi copii neinstituţionalizaţi, beneficiari ai venitului minim
garantat şi ai alocaţiei de susţinere a
familiei, pensionari cu pensii de până
la 400 de lei şi pensii speciale, invalizi,
veterani şi văduve de război. Totodată
Compartimentul Cabinete Medicale
Şcolare şi SMURD din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială a Primăriei Reghin, prin cele 13 cadre medicale a asigurat de la începutul acestui an şi până
în prezent, asistenţa medicală pentru
elevii şi preşcolarii care frecventează
cele 5 grădiniţe cu program prelungit,
5 grădiniţe cu program normal şi cele 8
instituţii de învăţământ de pe raza municipiului Reghin.
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Premieră: Reghinul gazda Campionatul Balcanic de Culturism
şi Fitness
Robert MATEI

În perioada 1-3 mai România va fi gazda Campionatelor Balcanice la Culturism
şi Fitness, ce se vor desfăşura în premieră la Reghin.
Evenimentul este organizat
de Federaţia Română de
Culturism şi Fitness a cărui
preşedinte este concitadinul
nostru, Gabriel Toncean,
ales la cârma Federaţie în
23 martie 2013, pentru un
mandat de patru ani.
În competiţie s-au înscris 53 de sportivi din 11 ţări, iar comisia de arbitraj
va fi asigurată de Comitetul Balcanic
care îl va avea prezent la Reghin pe
Ovidiu Mezdrea preşedinte al comisiei
de arbitrii din cadrul Federaţiei Balcanice de Culturism şi Fitness. ,,Este o
premieră acest eveniment la Reghin, a

mai fost organizat un Campionat Balcanic o singură dată în România în
urmă cu circa 15 ani şi sper să fie un
regal atât muzical cât şi sportiv” a declarat Gabriel Toncean, omul care a
repus Reghinul pe harta culturismului
naţional şi internaţional. Amfitrioana
evenimentului va fi frumoasa Roxana
Ciuhulescu, secondată de comentatorul sportiv Dorin Chiotea care va avea
intervenţii în direct de la faţa locului.
În recital vor evolua Ovidiu Lipan Ţăndărică, cunoscut ca membru a două
formații marcante de muzică rock din
România, Roşu şi Negru şi Phoenix şi
care din 1992 şi-a edificat propria carieră solistică. Spectacolul artistic va
continua cu îndrăgita trupa Bambi,
formată din Raluca şi Denisa care în
vara anului 2000 lansau primul videoclip, „Doi ochi căprui” în premieră
la Festivalul „Callatis” din Mangalia şi
care la 11 ani de la eveniment, obţineau
Discul de Aur pentru albumul “Îmi
cânt iubirea”. Spectacolul artistic va mai
avea o premieră la Reghin, prin recitalul îndrăgitului Morris, solist şi DJ de
muzică house şi popCorn, primul artist
român, care a lucrat cu producătorul lui
Jennifer Lopez şi a lui Lady Gaga. Taxa

de intrare la Campionatul Balcanic de
Culturism şi Fitness va fi 20 de lei, iar
banii încasaţi vor fi donaţi în scop caritabil familiei copilului bolnav de leucemie, Luca Ungur din Reghin. În timpul
competiţiei va fi amplasată în sala Casei de Cultură ,,Eugen Nicoară” o urnă
mobilă pentru spectatorii sau sportivii
care vor să ajute suplimentar familia
Ungur, care trece prin momente foar-

te grele, după ce copilul lor de doar doi
ani şi opt luni a fost diagnosticat în luna
ianuarie a acestui an cu leucemie acută
limfoblastică. Campionatul Balcanic de
Culturism poate fi o şansă la viaţă pentru Luca, dacă familia acestuia va reuşi
să strângă banii necesari tratamentului
cu citostatice care are şanse mai mari de
reuşită în Italia.

a spiritului Fair Play. „Dorim să atragem atenţia asupra pericolelor cauzate
modului de viaţă sedentar cum ar fi
îmbolnăvirile plămânilor, ale inimii şi
ale sistemului circulator, asupra situaţiei copiilor supraponderali, asupra
faptului că numărul orelor de educa-

ţie fizică în învăţământ este mult prea
mic, respectiv asupra bucuriilor oferite
de mişcarea în natură şi nu în ultimul
rând asupra frumuseţilor Platoului
Corneşti” declară organizatorii. Se acceptă înscrieri pentru concurs la categorii băieţi şi fete, în şase grupe de vâr-

stă, pe trei distanţe diferite între 1000,
2000, 12000 m. Cronometrarea se face
cu sistem electronic. Înscrierile se fac la
faţa locului, în data de 10 mai, duminica dimineaţa, începând de la ora 9:00.

Memorialul Szasz Albert la Tîrgu-Mureş
Platoul Corneşti din Tîrgu-Mureş găzduieşte în data de 10 mai 2015 ediţia a
XI-a a Crosului Memorial „Szasz Albert”. Pe lângă comemorarea sportivului şi antrenorului de excepţie, scopul
competiţie este propagarea sportului
în masă, a stilului de viaţă sănătos şi

Gabriel Toncean - Preşedintele Federaţiei Române de Culturism şi
Fitness
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Vasile Lihăt aduce în actualitate invenţiile reghinenilor
Robert MATEI

„Ideile nu pot fi comandate, ele apar ca

un miracol”, spunea Henry Coandă în
1930, atunci când a avut revelaţia principiului tehnic care a dus mai târziu
la cucerirea cosmosului. Reghineanul
Vasile Lihăt, fost tehnician mecanic
la C.I.L Reghin, specializat în economia muncii, cu 11 inovaţii proiectate
înregistrate şi aplicate între anii 19671970, este unul dintre oamenii care cred
cu tărie în această afirmaţie şi chiar
dacă astăzi este pensionar lucrează
intens la o carte cu profil de arheologie
industrială dedicată istoriei invenţiilor
reghinene.
Cartea intitulată ,,Invenţii, inovaţii şi
produse noi realizate în industria reghineană”, aduce în actualitate perioada anilor `50-`80, când s-a înregistrat
apogeul dezvoltării industriei locale, de
la primul elicopter proiectat în România, realizat în Reghin la agregatul cu
propulsie aerodinamică de recoltat stufului pe apă. În cuprinsul lucrării sunt
inserate 8 invenţii cu brevetele anexate,
64 de inovaţii, 112 produse noi şi doi
lutieri cu produse proprii. Lucrarea
este inedită şi prin faptul că descrie cu
lux de amănunte aceste ,,miracole” ale
ştiinţei, majoritatea fiind premiate în
cadrul Ministerul Economiei Forestiere.
8 invenţii uitate de generaţia de azi a

Reghinului
Familia Viodelor Instrumentele muzicale cu coarde şi arcuş din familia viodelor: viodină, viodenă, viodă, viobasă,
viogravă, toate inventate la Reghin de
Ioan Delu. Brevetul datează din anul
1969 beneficiarul a fost Complexul
de Prelucrare a Lemnului Reghin, iar
invenţia a fost înscrisă şi în Anglia,
Australia, Republica Socialistă Cehoslovacă, Franţa , Italia, Japonia, S.U.A şi
Uniunea Sovietică.
,,Metodă pentru măsurarea ritmului
de muncă şi aparat pentru aplicarea
acestuia”. autori ec. Petra Dumitru Nicolae şi Vasile Lihăt care au introdus
pentru prima oară în lume într-o fabrică, un aparat de acest gen. Invenţia a
fost înregistrată oficial în 1970, iar titularul de brevet a fost Complexul pentru
Prelucrarea Lemnului Reghin,
„Autotren forestier” - autori Gotea
Dumitru şi Crişan Iosif. Invenţia datează din 1982 titularul brevetului a fost la
acea dată ,,Intreprinderea Forestieră de
Exploatare şi Transport Reghin”.
,,Maşină de îndreptat, îndoit şi debitat” autor Grama Aurel şi Demeter Ştefan. Invenţia datează din 1982, titularul
invenţiei fiind Intreprinderea Metalurgică „Republica” Reghin.
„Procedeu de cadmiere în băi galvanice acide” autori Gorea Simion, Pavel
Baja şi Ştefan Gabor, titularii brevetului
fiind Intreprinderea Metalurgică ,,Republica” Reghin.
,,Sistem automat de măsurare de curbare şi sortare pe rampe de buşteni
pentru cherestea a instalaţiei de sortare de buşteni” autori Varodi Gheorghe, Nafradi Jeno, Erdeli Petru, Stanciu
Olga, Georgescu Grini şi Pop Sorin.
Invenţia a fost înregistrată la OSIM în
1996, de brevet a beneficiat Sucursala
de Exploatare Transport Tehnologic şi
Prelucrarea Primară a Lemnului Reghin.
,,Ladă demontabilă pentru legume şi
fructe” autori Varodi Gheorghe, Bartha
Ştefan. Invenţia a fost brevetată în 1994,
titularul fiind Sucursala de Exploatare
Transport Tehnologic şi Prelucrarea
Primară a Lemnului Reghin.

,,Aparat electronic de măsurarea ritmului de muncă” autor Petra Dumitru
Nicolae, brevetat în luna februarie a
anului 1981, Intreprinderea de Prelucrarea Lemnului din Reghin fiind la
aceea dată titulara a acestei realizări
tehnice.
62 de inovaţii premiate de Ministerul
Economiei Forestiere şi 112 produse
noi
Lucrarea autorului Vasile Lihăt are la
bază brevetele invenţiilor în original
sau copie şi este însoţită de fotografii
şi date despe autori. Deşi încă lucrarea
este la nivel de manuscris este structurată pe patru capitole şi va cuprinde
peste 300 de pagini. Cartea este împărţită pe patru capitole şi grupe de produse noi unicat realizate în municipiul
nostru, începând de la grupa produselor de avioane, ambarcaţiuni, la articole
sportive, instrumente muzicale, maşini
şi utilaje pentru industria de exploatare transport şi prelucrarea lemnului,
şi se încheie cu grupele de produse de
mobilier pictat, mobilier de grădină şi
produs miez de arcuri de oţel pentru
saltele şi lutieri. În paginile cărţii cititorii vor putea descoperi pe lângă invenţiile aplicate la Reghin, 62 de inovaţii şi
112 ,,produse noi” realizate de o serie
de profesionişti din industria de altădată a Reghinului precum: Nicolae Bâzgan, Vladimir Novitschi, Gliga Zaharie,
Bito Ştefan, Crişan Iosif, Herţa Vasile,
Iuliu Lungu, Varodi Gheorghe, Cueşdeanu Alexandru, Varga Iosif, Ianoşi
Andrei, Bartha Ştefan, Dan Dumitru,
Baba Iosif, Naghy Sandor Tiberiu, Harak Ernest, Mihoc Francisc. La capitolul inovaţii în industria instrumentelor
muzicale cartea va beneficia şi de o serie de aprecieri la adresa instrumentelor produse la Reghin scrise de muzicieni şi instrumentişti de marcă precum:
Rika Zarai, Horia Moculescu, Marian
Nistor, George Litra membrii formaţiei Savoy, Silviu Olaru, Nicu Covaci,
liderul formaţiei Phoenix sau Dimitrie
Cuclin, compozitor, muzicolog, filosof,
scriitor şi traducător român.

Reghinul a găzduit concursul „Împreună pentru viitor”
Codruţa ROMANŢA
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă
Nr 3 Reghin, a organizat în data de 24
aprilie, faza regională a Concursului
Naţional de dans „Împreună pentru
viitor”, în cadrul activităţii inclusă în
Strategia Naţională de Acţiune Comunitară.
Festivitatea de deschidere a avut loc
în Parcul Central din municipiu, concursul propriu-zis desfăşurându-se la
Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” din Reghin. Evenimentul a
avut co-organizatori Liceul Tehnologic
„Lucian Blaga” şi Şcoala Gimnazială
„Florea Bogdan”, alături de Primăria
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municipiului Reghin.
La faza regională a acestui concurs au
participat delegaţii din patru judeţe.
Concursul de dans a fost împărţit în
două secţiuni: dans modern şi dans
tradiţional, fiecare judeţ participând cu
două echipe de dansatori.
„Ne bucurăm că oraşul nostru a fost
desemnat să găzduiască a VIII-a ediţie
a Concursului de dans „Împreună pentru viitor” din cadrul SNAC. Onoarea
organizării acestui concurs a revenit în
acest an instituţiilor şcolare din oraşul
nostru. Ne pare rău că sunt judeţe care
nu au putut să trimită echipe în acest
concurs din motive obiective„ a declarat Ioan Socol, directorul Centrului de
Educaţie Incluzivă Nr. 3 din Reghin.

Pentru buna desfăşurare a acestui concurs, Consiliul Local Reghin a aprobat
suma de 4000 de lei în vederea susţinerii evenimentului.

Aeriene Mureș.
Astfel, începând cu data de 1 iunie
2015, la Aeroportul Internațional
“Transilvania” va funcționa un post
permanent de Poliție, ceea ce va determina un grad sporit de siguranță, în regim de permanență a persoanelor aflate în perimetrul aeroportului. Până în
prezent, programul de lucru al Poliției

Transporturi Aeriene se desfășura timp
de 8 ore/zi, în intervalul 8-16.
Demersurile autorităților județene au
fost făcute pe fondul estimării creșterii
numărului de pasageri pe Aeroportul Internațional “Transilvania”, unde
o companie aeriană va opera, în scurt
timp, o cursă regulată externă care valorifică interesul turiștilor din străină-

ŞTIRI
Lemne fără documente confiscate de poliţişti
Material lemnos, în valoare de peste
5000 de lei, a fost reţinut în vederea
confiscării, de către poliţişti din cadrul
Biroului de Combaterea Delictelor Silvice din cadrul IPJ Mureş. Concret,
în data de 22 aprilie a.c., în urma unei
acţiuni desfăşurate de poliţişti, un bărbat, din Ibăneşti, a fost oprit în trafic,
în timp ce transporta peste 16 m.c., de
material lemnos, din specia fag, fără a
deţine documente care să ateste provenienţa legală a acestuia.
Conducătorul auto a fost sancţionat cu
amendă, în valoare de 2000 de lei iar
materialul lemnos în valoare de 5880
lei, a fost reţinut în vederea confiscării.
(C.R.)

De la 1 mai intră în vigoare utilizarea cardurilor de sănătate
Conform Odinului CNAS NR 98/2015,
după data de 1 mai 2015, serviciile
medicale se vor acorda în baza cardului naţional, pentru persoanele care au
intrat în posesia acestuia. În acest context şi în conformitate cu legislaţia în
vigoare, Spitalul Clinic Judeţean Mureş
aduce la cunoştinţa populaţiei faptul că
a achiziţionat un număr de 168 de cititoare de carduri, care au fost instalate în
secţii, compartimente, laboratoare şi în
ambulatoriile de specialitate.
În perioada 20-24 aprilie, la sediul administrativ al Spitalului Clinic Judeţean
Mureş au fost organizate şedinţe de
lucru, prin intermediul serviciului IT,
care au avut ca scop instruirea personalului medical şi personalului auxiliar
din instituţia noastră, nevoite să utilizeze cititoarele de carduri începând cu
data de 1 mai 2015.
Persoanele care au intrat în posesia cardurilor naţionale de sănătate, conform
legilsaţiei în vigoare, înainte să solicite
servicii medicale unităţilor spitaliceşti,
vor avea obligaţia să se prezinte la medicii de familie pentru activarea cardurilor.
Toate informaţiile medicale inscripţionate pe cardurile naţionale de sănătate
sunt confidenţiale, iar acestea nu pot fi
utilizate de altă persoană decât de deţinătorul cardului. (C.R.)

Post permanent de poliție pe Aeroportul Internațional “Transilvania”
		

(C.R.)

În urma demersurilor comune ale Consiliului Județean Mureș și Instituției
Prefectului – județul Mureș, Inspectoratul General al Poliției Române a
dispus suplimentarea numărului de lucrători din cadrul Poliției Transporturi

tate pentru județul Mureș.
Poliția Transporturi Aeriene Mureş
este organizată în structura Secţiei regionale de transporturi Braşov, respectiv
a Direcţiei de Poliţie Transporturi din
cadrul Poliţiei Române, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului
Afacerilor Interne.
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Raport de activitate al primarului Alexandru Bugnariu în perioada anilor 1978 – 1989

Introducerea gazului, apa potabilă şi canalizarea
Alexandru BUGNARIU

(continuare din numărul trecut)

Construcţiile de locuinţe
În perioada anilor 1978 – 1989 cât am
muncit ca primar la primăria Reghin
s-au construit şi pus în funcţiune un
număr de 4750 de apartamente de care
au beneficiat locuitorii oraşului Reghin.
Aceste locuinţe s-au realizat în cartierele Rodnei, Făgăraşului, Livezilor,
Libertăţii, Unirii, Gării, Salcâmilor, str
Dedradului, str. Nucului, la intrarea în
cartierul Mihai Viteazu în spatele magazinului BIG. În aceste cartiere construite s-au realizat şi spaţiile comerciale şi de prestări servicii care să asigure
solicitările cetăţenilor.

Introducerea gazului metan
O lucrare importantă şi de interes major pentru întreaga activitate a oraşului
a fost aducerea gazului metan la Reghin
şi în mai multe etape alimentarea întregului oraş cu această sursă de energie.
În anul 1984 au început lucrările de
transformare a sistemului de ardere, de
pe combustibil lichid şi solid pe consumul de gaze naturale a celor 38 de
cazane existente în funcţiune la data
respectivă, care asigurau termoficarea
cartierelor de locuinţe, a intreprinderilor şi instituţiilor din oraş. Aducerea
gazului metan la Reghin a făcut posibilă dezvoltarea continuă a întregii activităţi economico-sociale a oraşului.
Au continuat lucrările de investiţii la
toate unităţile economice, a crescut rit-

mul construcţiile de locuinţe şi a altor
lucrări orăşeneşti, astfel încât Reghinul
avea cel mai mare ritm de dezvoltare la
nivelul judeţului Mureş.

Introducerea apei potabile
Dezvoltarea într-un ritm susţinut a
oraşului necesita şi dezvoltarea capacităţii Uzinei de Apă de la 150 de litri pe secundă la 490 litri pe secundă.
Pentru livrarea acestei cantităţi de apă
a fost necesară realizarea unei conducte magistrale de 400 de la uzină până
la bazinele de apă ale oraşului care au
o capacitate de circa 5000 mc, rezervă
pentru probleme deosebite. Paralel cu
executarea lucrărilor la Uzina de Apă a
început şi extinderea reţelei de apă pe
toate străzile oraşului inclusiv în cartie-

rele Iernuţeni şi Apalina, la unele ferme
agricole.

Canalizarea în oraş
O problemă deosebit de importantă
pentru oraşul Reghin a reprezentat-o
lucrările de canalizare. Începând cu
anul 1978 asigurându-se surse de finanţare au început importante lucrări în
acest sens. Anual se realizau aproximativ 4 – 5 kilometri de canal. La sfârşitul
anului 1989, lucrările de canalizare erau
realizate pe o lungime de 41 de kilometri pe un număr important de străzi şi
în cartierele de locuinţe noi construite.
(continuare în numărul următor)

Personalitatea Protopopului Ioan Maloş evocată de ASTRA Reghin
Robert MATEI

În 23 aprilie la orele 17.00 a avut loc
Adunarea Generală a Despărţământului ASTRA Reghin, în incinta Casei de
Cultură ,,Dr. Eugen Nicoară”, ocazie cu
care s-a prezentat raportul de activitate
pe anul 2014 şi calendarul activităţilor
pentru anul în curs. Evenimentul a fost
moderat de către Niculae Marin Şara
preşedintele Despărţământului ASTRA
Reghin, iar invitatul principal al evenimentului a fost preşedintele Asociaţiunii Astra, prof.univ.dr. Drumitru Acu,
care a adus aprecieri laudative, la adresa
bogatei activităţi astriste.

Ioan Maloş a fost prieten cu Nicolae Iorga, Octavian Goga şi
Ion Petrovici
Aceste meleaguri a dat astrişti de renume şi acest argument a fost întărit
la începutul adunării de către vicepreşedintele, preotul protopop Teodor
Beldean care a evocat un mare astrist
Ioan Maloş, o personalitate complexă.
Protopopul Ioan Maloş s-a născut la
10 iunie 1892 în comuna Gorneşti şi
şi-a dedicat toată puterea de muncă în
tractul Protopopesc Reghin în perioada 1928-1946, activitatea sa l-a aşezat
printre conducătorii de vază ai Bisericii
şi ai Neamului Românesc. După 1918 a
scris în mai multe publicaţii, articole în
care a împărtăşit din prisosul cunoşti-

inţelor sale, a dat sfaturi şi pilde de învăţătură şi a sesizat o seamă de lipsuri
şi rele care duc la orbirea sufletească.
Pe lângă activitatea de secretar al ASTREI Reghin, în care i-a fost un sprijin
de nădejde doctorului Eugen Nicoară,
a întreţinut relaţii strânse de prietenie
de-a lungul vieţii cu mari personalităţi
ale României precum Nicolae Iorga,
Octavian Goga sau Ion Petrovici. ,,Cu
multă emoţie mă aplec asupra vieţii
unui om care nu a trăit decât 54 de ani,
care a prins vremuri de restrişte şi jale
pe care le-a trăit poporul român dar
le-a trăit demn, ba mai mult în acele
vremuri grele a ştiut să mobilizeze şi să
adune românii întărindu-i în speranţa
izbăvirii ce avea să vină” a spus Teodor
Beldean. Chiar dacă în perioada 19401944 autorităţile horthyste maghiare
l-au persecutat şi umilit pe Ioan Maloş,
nu au reuşit să îi destabilizeze principiile şi idealurile. Teodor Beldean a intrat
în posesia unui document deosebit de
important, o biografie a lui Ioan Maloş, scrisă de un preot pe nume Ion
Buiu (bunicul istoricului Simion Bui),
în revista ,,Steaua” din Cluj-Napoca
din luna iulie a anului 1979, în care s-a
publicat un fragment din cartea în curs
de pregătire ,,Adevărul despre Moisei”,
intitulat ,,,Scrisorile de la Moisei” sub
semnătura Gheorghe Bodea, care a intrat în posesia unor documente inedite,
descoperite în Arhivele Secrete ale Poliţiei Hortyste din Budapesta, unde se
arată că Ioan Maloş era în fruntea Miş-

cării Naţional Revoluţionare ale românilor din Reghin şi împrejurimi.

Despărţământul Reghin se pregăteşte în toamnă de alegeri
,,Darea de seamă a activităţii” a fost
prezentată de preşedintele Despărţământului Marin Şara, care le-a reamintit celor prezenţi că Despărţământul
Reghin s-a reînfiinţat în anul 2005, iar
de la înfiinţarea Asociaţiunii, din 1861
şi până în prezent Reghinul a reuşit să
organizeze IV Adunări Generale, susţinând cu ardoare dezideratele ASTREI.
Partea a doua a Adunării a fost dedicată
problemelor organizatorice, din cuvântul secretarului despărţământului, Ilie
Frandăş, reieşind că în prezent “ASTRA
Reghin”, are 126 de membri activi, dar
îşi continuă recrutarea de membri tineri. Cei mai noi membrii cooptaţi în
2014 sunt Bota Dumitru Vasile, Borşa
Petru, Matei Robert Mihai şi Săplăcan
Călin Ioan toţi patru fiind confirmaţi de
către adunare membri în despărţământ
cu calităţi depline. În plan administrativ se va acţiona în direcţia înfiinţării
de cercuri culturale în localităţile Hodac, Solovăstru, Brâncoveneşti şi Batoş.
După ce a prezentat bilanţul financiar
de venituri şi cheltuieli Ilie Frandăş
le-a sugerat astriştilor să se gândească
la propuneri pentru noua structură a
Despărţământului, care se vor concretiza la alegerile din toamnă la următoarea Adunarea Generală cu ocazia

împlinirii a 10 ani de la reînfiinţarea
Despărţământului ASTRA Reghin. La
punctul ”Diverse” de pe Ordinea de Zi
a şedinţei a luat cuvântul Istrate Viaceslav, care a prezentat o paralelă între
activitatea despărţământului şi cea a
Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, a
cărei filială locală o conduce. Multe din
activităţile culturale din anul 2014 s-au
desfăşurat în comun, fiind organizate
de cele două structuri culturale care
activează în Reghin şi promovează aceleaşi principii de propăşire prin cultură
a neamului românesc. La final a fost
invitat la cuvânt Preşedintele Asociaţiunii ASTRA, Dumitru Acu care a făcut
o prelegere cu privire la nevoia de unitate şi de promovare a spiritului astrist,
menţionând că primul impuls pentru
înfiinţarea Asociaţiunii a fost strigătul
”Noi vrem să ne unim cu ţara !”, de pe
Câmpia Blajului. În continuare a făcut
o pledoarie în sensul eliminării tuturor
disensiunilor ce dezbină societatea românească, făcând referire la deviza: ”Ce
nu poate rezolva politica, rezolvă cultura”. În acest sens a chemat astriştii la
o implicare pozitivă, în sensul atragerii
tineretului la acţiunile astriste.
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Zsigmond Zsolt nu ar putea niciodată ierta un prieten care îl fură
Robert MATEI

Zsigmond Zsolt este un medic
stomatolog foarte popular în
municipiu şi consilier local din
2012 din partea UDMR. Are
carismă, este vizionar, capabil şi
bine organizat, este un om care
îşi recunoaşte defectele şi calităţile cu demnitate şi curaj. ,,Glasul
Văilor” continuă seria interviurilor cu consilierii locali pentru a-i
cunoaşte mai bine cetăţenii.
Rep: Ce schimbări ai observat în jurul tău de când ai devenit o persoană
publică?
Zsigmond Zsolt: Partea bună este că
am devenit o persoană mult mai cunoscută şi mai responsabilă pentru că
cei care te-au ales au pretenţii de la tine,
însă partea rea este că am mai puţin
timp liber pentru mine şi pentru familie.
Rep: Ai avut parte de vreo experienţă
nefastă de-a lungul timpului?
Z.Z.: Din păcate am avut parte de mai
multe experienţe nefaste de-a lungul
timpului, dar cele care m-au marcat cel
mai tare, au fost cele legate de moartea
părinţilor mei. Pe mama am pierdut-o
în 2001 după ce a pierdut lupta cu cancerul, iar pe tata în urma unui atac cerebral în 2002 pe vremea când aveam
25 de ani. Nu mi-a fost uşor
Rep: Cum te relaxezi după o zi de lucru ?
Z.Z.: Dacă nu este foarte obositoare,
după o zi de lucru mă relaxez jucând

fotbal pe un teren sintetic pe post de
atacant sau alteori joc tenis de masă, iar
iarna prefer în weekend-uri să joc hochei pe gheaţă.
Rep: Câte cărţi ai citit până acum?
Z.Z.: Nu am făcut niciodată o statistică, dar cu aproximaţie între 200 şi 500
de cărţi, în adolescenţă am citit foarte
mult şi atunci am constatat că dacă nu
te educi singur, foarte probabil nu o să
te educe nimeni.
Rep: Ce apreciezi cel mai mult la o
persoană?
Z.Z.: Integritatea
Rep: Ce rol joacă banii în viaţa ta?
Z.Z.: Se spune că cei care au mulţi bani
sunt prea ocupaţi să-i strice, iar cei care
au prea puţini sunt prea ocupaţi să facă
rost de ei. Ce rol joacă banii în viaţa
mea? Ca în viaţa fiecărui om normal,
dar pot să spun că nu sunt sclavul banilor. Câteodată renunţ la a câştiga o anumită sumă de bani şi îmi iau liber 2-3
zile de la serviciu în favoarea unor ieşiri
cu prietenii pentru a mă relaxa pentru
că timpul pe care l-ai irosit nu o să poţi
niciodată să îl cumperi pe bani.
Rep: Ce nu i-ai putea ierta unui prieten?
Z.Z.: Să mă fure
Rep: Ce ai schimba la tine?
Z.Z.: În primul rând legat de obiceiuri
sau vicii aş vrea să mă pot lăsa de fumat,
iar dacă vorbim din punct de vedere fizic ce aş schimba la mine? Am 1,78 cm
şi poate că nu mi-ar strica câţiva centimetri în plus.

Consilierul local Zsigmond Zsolt
Rep: Ce ai fi vrut să fii dacă nu te făceai medic stomatolog?
Z.Z.: Când eram copil îmi doream să
fiu inginer mecanic la fel ca şi tatăl meu
care a fost un model pentru mine întotdeauna. Acum privind în urmă sunt
mulţumit cu profesia pe care mi-am
ales-o, dar dacă ar fi să dau un răspuns
mai clar la această întrebare cred că aş
fi fost un bun profesor de fizică sau de
sport, materii la care am excelat la şcoală.
Rep: De ce nu te-ai putea lipsi în viaţa
de zi cu zi?
Z.Z.: Nu m-aş putea lipsi de timpul liber petrecut cu soţia şi prietenii mei şi
de motocicletă.
Rep: Care este cheia succesului pentru tine?
Z.Z.: Fiecare om este ceea ce este datorită alegerilor pe care le face. Cheia
succesului pentru mine este optimismul şi perseverenţa. Niciodată nu am

renunţat la o idee care părea bună din
cauza unor dificultăţi mai mici sau mai
mari, eu am continuat să lupt pentru
a-mi îndeplini visele şi nu am renunţat
până când nu mi-am atins obiectivele.
Rep: Dacă ai avea puteri supreme
pentru scurt timp, care ar fi primele
trei schimbări radicale pe care le-ai
aplica în Reghin?
Z.Z.: În primul rând aş eradica infracţionalitatea de toate tipurile din municipiu, în al doilea rând aş elimina toate
deşeurile din mediul urban şi în al treilea rând cred că mi-aş dori să schimb
mentalitatea unor concitadini care nu
au niciun sistem de valori care să le
asigure sociabilitatea umană, să mă exprim mai european.

Cetăţenii au drept de decizie asupra investiţiilor din Reghin
Codruţa ROMANŢA

Consilierii reghineni s-au întrunit în data de 22 aprilie în şedinţa ordinară ce a avut pe ordinea
de zi 26 proiecte de hotărâri plus
punctul diverse.
Primul punct de pe ordinea de zi, privind protejarea mediului înconjurător,
a sănătăţii populaţiei şi a biodiversităţii în Reghin nu a primit avizul favorabil din partea secretarului Primăriei
– Mirela Rădoi, dar a trecut de votul
consilierilor locali cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
Mirela Rădoi, secretarul municipiului
Reghin a explicat decizia de a nu aviza
acest proiect motivând faptul că „legea
86/2000 nu atribuie competenţe unităţilor administrativ teritoriale. Consiliul
local nu are competenţa autorizării
construcţiilor pe teritoriul administrativ al municipiului, această competenţă aparţinând exclusiv primarului, ca

Consilierii locali în cadrul şedinţei de Consiliu
autoritate executivă a administraţiei
publice locale. Prin acest proiect de
hotărâre se instituie obligaţia în sarcina primarului de a elibera certificate de
urbanism cu respectarea unor condiţii
în afara cadrului legislativ şi de a nu

elibera autorizaţii de construire pentru
activităţile de tipul celor enumerate în
anexa 1 la Legea 86/2000 decât dacă
majoritatea cetăţenilor municipiului
Reghin cu drept de vot îşi exprimă dorinţa în acest sens, astfel încălcându-se
principiul competenţelor legal atribuite. Certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire se emit conform
Legii 50/1991, şi numai în condiţiile
stipulate în acest act normativ. Pe cale
de consecinţă, proiectul privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii
populaţiei şi a biodiversităţii în Reghin
contravine prevederilor legale în vigoare”.
Proiectul votat se referă la faptul că
pe teritoriul municipiului Reghin, cu
precădere în zonele locuite, nu se vor
autoriza activităţi de tipul celor enumerate în Anexa 1 a Legii nr 86/2000
decât dacă majoritatea locuitorilor

muncipiului Reghin, cu drept de vot, îşi
exprimă dorinţa în acest sens.
Concret, investitorul prezintă populaţiei muncipiului prin toate mijloacele de
informare intenţia referitoare la activitatea viitoare pe o durată de cel puţin
30 de zile. Apoi, Primăria va iniţia procedura de vot, urmând ca toate cheltuielile să fie suportate de investitor sau
beneficiarul investiţiei. Populaţia are
astfel drept de decizie în vederea unor
activităţi care au ori pot avea efect nociv asupra mediului sau sănătăţii locuitorilor.
Atât consilierul Ovidiu Marian cât şi
Bodo József Zoltán s-au arătat împotriva adoptării acestui proiect „Reghinul
este un oraş industrial Acest proiect, în
opinia mea ar arăta ostilitatea Consiliului Local faţă de orice fel de investiţie
străină sau extinderea unei investiţii locale. Din punctul meu de vedere acest
proiect va fi o piedică în dezvoltarea
municipiului Reghin” a fost părerea
consilierului Ovidiu Marian.
„Nu pot să nu apreciez preocuparea colegilor pentru protecţia mediului, însă
nu pot să susţin din punct de vedere
juridic acest proiect de hotărâre pentru
că nu îndeplineşte din punctul meu de
vedere cerinţele de legalitate, nu îndeplineşte cerinţele de rezolvare a acelor
situaţii despre care se vorbeşte în Reghin, fiind un proiect care va crea mari
dificultăţi în munca executivului” a
precizat consilerul Bodo József Zoltán.
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Alexandra Szabo regina beetle-urilor la ,,Street Groove Festival” 2015
Festivalul a cuprins demonstraţii de dans din mai multe stiluri Hip Hop, House, Loking, Poping, Dance Hall, Krump, Waacking, Afro şi chiar
Light Fit, cel mai nou curent în materie de dans. Pe ringul Casei de Cultură din municipiu au concurat 100 de dansatori din 8 oraşe într-un
regal de dans care a durat peste trei ore.
Robert MATEI
Primaria Municipiului Reghin, Consiliul Local şi Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu” din Reghin a
fost în data de 16 aprilie gazda celei de a
II-a ediţii a concursului “Street Groove
Festival”, un spectacol de lumini, dans
şi battle-uri 1 VS 1 Hip Hop. În acest
an participarea a fost mai numeroasă,
decât la prima ediţie a declarat organizatorul Alex Nuţ care s-a declarat
mulţumit şi de nivelul competiţiei în
materie de dans considerându-l unul
foarte ridicat, fără fiţe şi ifose. Festivalul
a cuprins demonstraţii de dans din mai
multe stiluri Hip Hop, House, Loking,
Poping, Dance Hall, Krump, Waacking,
Afro şi chiar Light Fit, cel mai nou curent în materie de dans. Pe ringul Casei
de Cultură din municipiu au concurat
100 de dansatori din 8 oraşe într-un regal de dans care a durat peste trei ore.

Competiţia a intrat şi în atenţia
Radio România
Spectacolul a debutat la orele ora 17.00,
intrarea a fost liberă, Casa de Cultură
,,George Enescu” fiind asaltată de 200
de pasionaţi de ,,street dance”. Evenimentul a fost moderat de Simina Cota,
Kidu şi Dora Incert, DJ-ul evenimentului a fost Alex Nuţ care a declarat pentru ,,Glasul Văilor” că muzica pe care
au dansat concurenţii este de ultimă
oră luată direct de la producători, pentru battle-uri şi party-uri, iar concurenţii au dansat până la ultima picătură

de energie. Reghinencele de la ,,Street
Groove”, au prezentat cea mai nouă coregrafie a lui Alex Nuţ foarte gustată de
public. Spectacolul a continuat cu alte
demonstraţii de măiestrie în dans oferite de celelalte trupe din Bistriţa-Năsăud, Baia-Mare, Cluj-Napoca, Satu-Mare şi Tîrgu- Mureş. Juratul concursului
a fost Kidu din Bistriţa Năsăud, unul
dintre cei mai buni dansatori ai momentului din România, prezent pentru
a cincea oară la Reghin, care a stabilit
finaliştii: Alexandra Szabo locul I, Andreea Cioloca locul II, ambele componente în trupa „Street Groove” din Reghin, iar locul III a fost ocupat de Gabi
Ognean din Baia-Mare.
“Street Groove Festival” e o nouă abordare a spectacolelor dedicate adolescenţilor la Reghin, am început anul trecut
acest gen de spectacole să le organizăm
după ce l-am contactat pe instructorul de dans Alex Nuţ. A fost de acord
şi a prins la public această competiţie
care începe să crească în popularitate. Drept dovadă că în timpul celei de
a II-a ediţii am primit un telefon prin
care mi s-a solicitat să vorbesc în direct
la Radio România, 15 minute despre
acest eveniment şi această iniţiativă. E
o mândrie categoric atât pentru Casa
de Cultură cât şi pentru Reghin. Alex
Nuţ la ora actuală coordonează grupul
,,Street Groove” al instituţiei noastre,
se antrenează aici cu această trupă, e un
tânăr super talentat care are un palmares impresionant atât la nivel naţional
cât şi internaţional şi noi nu putem fi
decât mândri” a declarat Marcel Naste
directorul Casei de Cultură ,,George

Enescu”.

Cine este Szabo Alexandra?
,,Am praticipat şi la prima ediţie a
acestui concurs, atunci m-am clasat
pe locul III, iar după un an mi-am luat
revanşa şi am obţinut locul I. Deşi am
avut emoţii la preselecţii până la urmă
m-am descurcat şi am câştigat toate
cele patru runde de dans. Sunt foarte
fericită m-am distrat de minune şi pot
să vă spun că dacă te antrenezi, munceşti şi ai ambiţie se poate ajunge sus”, a
punctat câştigătoarea competiţiei.
Alexandra Szabo este o reghineancă în
vârstă de 16 ani, elevă în cadrul Liceului Tehnologic ,,Lucian Blaga”, profil
Ştiinţe ale Naturii. Este una din componentele formaţiei de dansatoare ,,Street
Groove” antrenate de instructorul Alex
Nuţ. În 2014 a participat la tabăra de

Manipularea sănătăţii
Ilie FRANDĂŞ
În această lume „a tuturor posibilităţilor” starea de sănătate a oamenilor a
devenit o sursă de profit pentru fabricanţii de medicamente. Dacă până acuma omul bolnav îşi căuta leacul, astăzi
cei care fabrică şi vând medicamente
inventează boli, câte una pentru fiecare medicament. Cu ajutorul medicilor,
aceştia transformă anumite stări ale
omului în afecţiuni, încât chiar oamenii sănătoşi îşi închipuie că sunt bolnavi

şi devin consumatori de medicamente
fără niciun efect. Din imensul profit
pe care îl are industria farmaceutică
lansează fel de fel de campanii de promovare în care este exploatată frica de
boală şi de moarte a omului. În astfel
de campanii, susţinute bineînţeles de
medici, afecţiunile minore devin „boli
grave” ce necesită o mulţime de medicamente pentru vindecare. Mereu este
reevaluată starea de sănătate, sunt redefinite şi rebotezate bolile, apar noi afecţiuni, mai mult închipuite, menite toate
să ducă la dezvoltarea pieţei de medi-

dans internaţională de la Năvodari. În
2015 a participat la cinci concursuri
şi se pregăteşte pentru cea de-a doua
ediţie a concursului „Dansul, Pasiune pentru Trup şi Suflet”, organizat de
„Ziua Copilului” la Bistriţa-Năsăud.
Vestea proastă pentru fanii dansatoarei
este că Alexandra nu este singură este
îndrăgosdtită şi are o relaţie de un an
de zile cu reghineanul Flavius Sabău.
Idolul Alexandrei în dans este coregrafa Sonya din Letonia, însă visul ei în
materie de dans este să ajungă să concureze în SDK, concurs care are ca scop
promovarea României şi a dansului din
ţară pe plan internaţional şi care oferă
tuturor tinerilor talentaţi posibilitatea
de a concura într-o competiţe mondială ca urmare a câştigării unei preselecţii
regionale.

TABLETĂ
camente. Putem spune pe această cale
că interesul fabricii de medicamente
este să inventeze boli. Dacă până acum
medicamentele erau folosite doar de
oamenii bolnavi, astăzi mulţi oameni
sănătoşi se îndoapă cu ele, deoarece
banala timiditate a devenit „anxietate
socială”, iar îmbătrânirea naturală - „insuficienţă circulatorie”. Chiar şi pentru
cei care nu câştigă la loto sau la pariuri s-a inventat „traumatismul biletului
necâştigător”, o boală gravă şi molipsitoare. Mai ales femeile, pentru care au
fost inventate fel de fel de pastile, devin

consumatoare sigure de medicamente
încă din tinereţe, iar la maturitate le
este trezită frica de îmbătrânire. De fapt
marketingul industriei farmaceutice se
bazează pe farmacoterapia fricii, prin
care oamenii sănătoşi cred că sunt bolnavi şi îşi aduc contribuţia la susţinerea
fabricării medicamentelor şi a dezvoltării pieţei de desfacere a acestora.
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Trupa „Legal” a lansat videoclipul piesei „Soldatu’ Renăscut”

Codruţa ROMANŢA

Doi tineri reghineni liceeni s-au
hotărât să facă altceva faţă de
restul adolescenţilor de vârsta
lor. Un proiect început ca o
glumă, a prins cu fiecare zi trecută culoare, transformându-se
într-o pasiune în care se depune
muncă.

O idee transformată în pasiune

Povestea înfiinţării trupei a început în
urmă cu un an printr-o conjunctură
care s-a arătat într-un final favorabilă
pentru ambii tineri. „Eu l-am văzut pe
colegul cântând la un bal al bobocilor,
iar eu făceam dubstep şi am vrut să
facem o fuziune. Până la urmă ne-am
întâlnit, am purtat câteva discuţii până
am ajuns la decizia de a face o trupă.

La început ni s-a părut ceva amuzant,
dar cu timpul am văzut că a început să
prindă culoare şi tot mai multă lume să
ne asculte şi chiar să ne ceară piesele”
a declarat Paul Alin Birta alias Kappa.
Au realizat că această idee pornită ca
o glumă s-a transformat în ceva serios
unde era nevoie de muncă. Repetiţiile
le fac după şcoală, se întâlnesc de fiecare dată când au timp liber. Ceea ce
îi diferenţiază este faptul că versurile
pieselor sunt create chiar de ei, acestea transmiţând un mesaj „Legal” după
cum ei declară „Prin versurile noastre
vrem să promovăm un mesaj pozitiv,
fără a transmite un mesaj vulgar, de
cartier aşa cum sunt cunoscute trupele de hip-hop. Viaţa reală se regăseşte
în versurile pieselor noastre, dându-i
puţină culoare” ne-a mărturisit Banyai
Daniel alias Ray Mixx.

De ce hip-hop?
„Pentru că hip-hopul este cel mai adevărat, pentru că este singurul gen de
muzică prin care te poţi exprima liber,
cum vrei tu. Poţi să-ţi exprimi senti-

mentele indiferent de natura lor” spune
Kappa.
Au deja lansate opt piese, iar la două
dintre ele au deja videoclip, lansat pe
youtube, cea mai recentă piesă fiind
„Soldatu’ Renăscut”. „Videoclipul aceste piese a fost realizat de UrbanArt,
fiind filmat în cartierul Rodnei în vechea centrală termică. Am ales acel loc
pentru imaginea sumbră pentru că am
dorit să contopim clipul cu mesajul” a
declarat Kappa.
Trupa „Legal” are pagină de facebook
pentru cei care doresc să intre în legătură cu membrii trupei, iar pentru cei
care doresc să le asculte piesele pot accesa şi se pot abona la canalul de youtube.

Planuri de viitor

Tinerii îşi doresc să ducă trupa mai
departe şi chiar să reuşească să urce
pe scenă la zilele municipiului Reghin.
„Vrem să reuşim să facem ceva cu mesajul nostru. Am purtat discuţii pentru
câteva colaborări cu artişti precum Rubby din Timişoara, Unchiul Sapro” au
conchis membri trupei Legal.

Se lucrează la Podul
peste Mureş din
Iernuţeni
Robert MATEI
În sfârşit s-au început lucrările de reabilitare a podului de peste râul Mureş situat
pe strada Iernuţeni, la ieşirea din municipiu spre Tîrgu-Mureş. Startul s-a dat vineri, 17 aprilie însă reprezentanţii Primăriei Reghin spun că este greu de prevăzut
în acest moment cât vor dura aceste lucrări. Momentan se lucrează pe o singură
parte a podului, astfel că circulaţia auto se
derulează pe o singură bandă de mers şi
este dirijată printr-un semafor. Investiţia
de reabilitare este de aproximativ 500 de
mii de lei şi se realizează cu sprijin guvernamental.
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