
După câteva zile de aşteptări şi emoţii întinse la ma-
xim, rezultatele examenului de Bacalaureat 2015 au 
fost afişate. Elevii nu au mai avut răbdare să aştepte 
afişarea rezultatelor pe avizierele liceelor şi au intrat 
la primele ore ale dimineţii pe site-ul Inspectoratului 
Şcolar pentru a afla nota obţinută.

Ştefana şi Roxana - singurele note de 10 din 
judeţul Mureş

La Liceul Tehnologic „Petru Maior” din Reghin două 
eleve pot fi cu adevărat în culmea fericirii deoarece 

rezultatele arată strădania celor patru ani de liceu şi 
faptul că efortul depus nu a fost în zadar. Stanciu Ro-
xana Maria şi Şerban Ştefana sunt cele două eleve din 
cadrul acestui liceu care au reuşit să obţină media 10 
pe linie la examenul de Bacalaureat. „Am avut emoţii 
în timpul examenelor, cred că este firesc să ai emoţii 
pentru că până la urmă, de examenul acesta depinde 
viitorul, dar important este să le foloseşti în avantajul 
tău, aşa cum am făcut şi eu, să fie constructive” a de-
clarat Ştefana, după aflarea rezultatelor. Din toamnă 
va pleca la Facultate în Anglia, profil matematică-sta-
tistică „Înscrierile la Facultate s-au făcut începând cu 
luna octombrie a anului trecut, nota de la Bacalaureat 
a fost ultima condiţie impusă şi ţinând cont de medie 
am fost admisă” a adăugat aceasta. Ştefana se va bu-
cura cât de mult posibil de vacanţă propunându-şi să 
se relaxeze. 
O altă adolescentă din acelaşi Liceu care a reuşit per-
formanţa de a avea note maxime la toate disciplinele 
de examen la Bacalaureat sesiunea iunie - iulie 2015 
este Roxana Maria Stanciu de la profilul Ştiinţe ale Na-
turii. ,,Nu am avut emoţii pentru că am fost pregătită 
date fiind concursurile şi Evaluările Naţionale la care 
am participat în fiecare an, însă oricum bucuria este 
de nedescris. Cred că le-am făcut un cadou frumos 
părinţilor mei„ a declarat absolventa care a susţinut 
probe scrise la limba şi literatura română, matematică 
şi biologie. Roxana s-a decis să îşi continue studiile la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu-Mureş şi 
a precizat că după examenul de admitere din 22 iulie, 
va pleca într-o vacanţă binemeritată la mare, la Cos-
tineşti ,,după atâta învăţat, e timpul să am parte şi de 
câteva activităţi recreative” a conchis absolventă.   
Şi Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin se 
poate mândri cu elevele, Niţui Denisa Simona care a 

obţinut media 9, 71 şi Dan Maria Diana care au ob-
ţinut media 9, 51, cele două promovând examenul cu 
cele mai mari medii din liceu. 
La „Ioan Bojor” cea mai mare notă la examenul din 
acest an a fost 8,45 obţinută de Dobra Răduţ Vasile, 
urmat la o distanţă foarte mică de Farcaş Larisa Flori-
na cu media de 8,43. 
Cu medii mari se poate mândri şi conducerea Cole-
giului Silvic din Gurghiu, după ce doi elevi au obţinut 
note peste 9 la examenul de bacalaureat din acest an. 
Astfel, la Silvic, eleva Bloj Diana Cristina a obţinut 
media 9,51, iar eleva Şagău Andreea Petruţa media 
9,23.

singurul ziar bilunar din Reghin distribuit gratuit în 8000 de exemplare

MIHAI BADIU - NOUL PREŞEDINTE 
ROTARY CLUB REGHIN

Mihai Badiu este de profesie inginer, are 35 de ani, lucrează de 13 ani în sistemul bancar, iar din aprilie 2006 deţine funcţia de manager al sucur-
salei OTP Bank Reghin. 

Reghin, Valea Gurghiului, 
Valea Mureşului, Valea 

Luţului, Topliţa
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Au fost demarate lucrările pentru mo-
dernizarea străzi Gării. Această lucrare 
trebuie finalizată până la sfârşitul anu-
lui. „Este o lucrare incomodă pentru 
trafic, dar este o mare realizare că am 
putut accesa fonduri şi se pot face aces-
te străzi unde traficul este mare” a de-
clarat Maria Precup. 
Lucrările au început cu strada Gării, 
urmează strada Dedradului, iar strada 

Gurghiului este lăsată la final, deoarece 
aici mai este de rezolvat problema sen-
sului giratoriu. „I-am rugat să amânăm 
strada Gurghiului tocmai pentru a ob-
ţine şi aprobările pentru sensul girato-
riu de la intersecţia străzilor Gurghiului 
şi Iernuţeni” a menţionat Maria Precup. 
Pe de altă parte se fac ridicările topo 
şi se scriu proiecte europene pentru 
străzile Salcâmilor, Ierbuş, Câmpului şi 
Muncitorilor. „Pe aceste străzi sunt lu-
crări foarte grele şi pe care nu le putem 
face din bugetul local” a adăugat Maria 
Precup. 

Reparaţiile la podul peste râul Mureş 
de pe strada Iernuţeni, este o investi-
ţie mare din fonduri de la Guvern, de 
aproximativ 100 de mii de euro. „Deşi 
s-au făcut comentarii răutăcioase, acele 
24 de zile necesare pentru maturarea 
betonului turnat este un proces tehno-
logic care trebuia respectat. Este un pod 
de trafic greu şi o lucrare care a nece-
sitat foarte multă seriozitate. Pauza era 
necesară pentru maturare, nu pentru 
că muncitorii nu ar fi lucrat” a ţinut să 
adauge primarul municipiului Reghin, 
Maria Precup.

Dorin Florea, primarul municipiului 
Tîrgu-Mureş a fost prezent la Reghin 
unde a prezentat în cadrul şedinţei or-
dinare de Consiliu Local posibilitatea 
unei colaborări la un important proiect 
de infrastructură feroviară care va face 
legătura între Reghin şi Tîrgu-Mureş. 
Este vorba despre un proiect regional, 
unde toate unităţile administrative să 
fie implicate pentru accesarea unor 

fonduri pentru implementarea unei 
reţele feroviare noi, moderne, care să 
deservească nevoile localnicilor. 
„Sunt absolut convins că Reghinul va 
fi alături de acest proiect mare pentru 
că ne afecteză în egală măsură. Vor veni 

fondurile mari, cele regionale şi dacă 
arătăm că satisfacem un areal foarte 
mare, avem toate şansele să ne califi-
căm. Dacă ne ducem doar pe oportu-
nităţi locale suntem înafara proiectelor. 
Din acest motiv este şi dorinţa noastră 
pentru ca şi Reghinului să-i meargă 
bine, pentru că acest municipiu ne poa-
te ajuta şi pe noi în a dezvolta tot Tg. 
Mureşul. Nu există un termen pentru 
depunerea acestor proiecte, dar există 
o concurenţă foarte mare. Sunt con-
vins, la cum cunosc eu România, că vor 

fi unii care foarte repede se trezesc de 
acolo din sudul ţării la a depune tot fe-
lul de proiecte” a declarat primarul mu-
nicipiului Tîrgu-Mureş, Dorin Florea. 
Acest proiect este foarte important, 
după cum susţine Dorin Florea, pri-
marul Tîrgu-Mureşului, pentru că va 

scoate din izolare Reghinul şi Tîrgu-
Mureşul spre marile noduri de trans-
port feroviar, aeroportuar şi rutier. 
„Este o propunere care trebuie luată în 
considerare, dar noi avem întotdeauna 
o reţinere când vine vorba despre aso-
cieri pentru că aşa am pierdut apa. O 
legătură directă între Reghin şi Tîrgu-
Mureş, printr-un nod în transportul 
feroviar este binevenită. Dacă putem 
accesa fonduri şi greutatea financiară 
nu cade asupra bugetului local suntem 
deschişi la orice colaborare şi este bine-
venită din partea noastră. Dacă se res-
pectă dreptul nostru de vot şi o să fim 
trataţi egali ca şi Tîrgu-Mureşul suntem 
deschişi, dar repet, trebuie să fim foarte 
atenţi la modul de asociere şi accesare 

de fonduri” a declarat după şedinţa de 
Consiliu Local, Maria Precup, primarul 
municipiului Reghin. 
Conform specialiştilor, viitorul trans-
portului în comun din Europa vor fi 
trenurile de mare viteză în următorii 
30 de ani, constituind principala atrac-
ţie. „Tîrgu-Mureşul ca şi Reghinul este 
izolat din acest punct de vedere. În 
sensul acesta putem demara un pro-
iect Reghin – Tîrgu-Mureş – Ungheni 
Gară – Războieni în care dacă noi in-
troducem acest proiect, Reghinul poate 
capacita orice cale rutieră sau feroviară, 
descărcând două – trei judeţe, iar noi 
îl transportăm în cinci minute în aero-
gară” a menţionat Dorin Florea, în faţa 
consilierilor locali.  
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Reghinul pion important în dezvoltarea regională
Codruţa ROMANŢA

Reghinul prin ochii copiilor

Modernizarea străzilor Gării, Dedradului şi Gurghiului
Codruţa ROMANŢA

Luni, 29 iunie, la sediul Primăriei mu-
nicipiului Reghin a avut loc premierea 
concursului de desen “Desenează-ţi 
Reghinul”, desfăşurat în perioada 9 – 
28 iunie 2015. Elevii înscrişi în concurs 
au dat dovadă de imaginaţie şi talent la 
desen, punând pe foaia de desen idei 
despre cum văd ei municipiul Reghin 
în viitor. 
“Acest concurs este un pas pentru Stra-
tegia de Dezvoltare şi pe lângă toate 
segmentele populaţiei, ale mediilor de 
afaceri, învăţământ şi cultură am con-
siderat că şi copiii trebuie să fie inter-
vievaţi şi să se implice în dezvoltarea 
oraşului şi în creionarea Strategiei de 

Dezvoltare a Municipiului nostru. Sunt 
chiar inventivi, îşi doresc un oraş curat, 
fără poluare, cu mijloace de transport 
moderne şi să trăim în linişte şi armo-
nie pentru a nu deveni roboţi” a decla-
rat Maria Precup, primarul municipiu-
lui Reghin.
Câştigătorii la cele trei categorii, au 
fost următorii:
Ciclul primar: locul I  - Moldovan Cla-
udia, locul II – Butilcă Radu,  locul III 
– Friciu Antonia
Ciclul gimnazial: locul I – Simon 
Zsuzsanna, locul II – Nagy Erika No-
emi, locul III – Ercsei Boglarka
 Ciclul Liceal: locul I – Bengean Adri-
an, locul II – Ujică Vladiana, locul III 
– Niculici Ioana. Premiul de populari-

tate a fost câştigat de Ujică Vladiana, în 
urma a 667 de like-uri primite pe pagi-
na de Facebook “Dezvoltăm Reghinul”. 
“Am o relaţie deosebită cu copiii şi în-
totdeauna ţin cont de ce îşi doresc ei. 
Foarte multe dintre sugestiile lor sunt 
şi dorinţele mele, important este să le 
putem transpune în realitate. Eu sunt 

foarte încântată că nu sunt pasivi la ce 
se întâmplă în Reghin ci sunt contribu-
abili la dezvoltarea oraşului, dorindu-şi 
să fie implicaţi. Le doresc să fie urmaşii 
noştri în administraţie şi în ceea ce se 
întâmplă în Reghin” a adăugat Maria 
Precup.

Codruţa ROMANŢA

Proiectul regional dezbătut în cadrul şedinţei de Consiliu Local

Dorin Florea, primarul municipiului Tg. Mureş

Reghinenii sunt aşteptaţi să doneze sânge

„Sângele donat salvează vieţi. Poţi fi şi 
tu un salvator. Donează sânge !” acesta 
este sloganul campaniei de donare ini-
ţiat de Centrul Regional de Transfuzie 
Sanguina Tîrgu Mureş, ce va poposi în 
această lună şi la Reghin. Cu sprijinul 
Spitalului Municipal „Dr. Eugen Nicoa-
ră” şi al Primăriei municipiului Reghin, 
va fi pus la dispoziţia reghinenilor şi nu 
numai, un centru de donare mobil unde 
aceştia pot salva vieţi prin fapta lor.

Campania se va desfăşura în datele de 9 
şi 23  iulie, în sala de şedinţe a Primări-
ei municipiului Reghin, unde donatorii 
sunt aşteptaţi între orele 8:00 şi 12:00 
pentru a demonstra că fiecare picătură 
de sânge înseamnă o viaţă salvată.
Facilităţile sunt aceleaşi ca la orice do-
nare de sânge, donatorii vor primi bo-
nuri valorice, o zi liberă, iar pe lângă 
beneficiile materiale, donarea de sânge 
este un câştig şi pentru organism, cres-
când imunitatea şi reducând cu 30 % 
riscul unui accident vascular.
Donatorilor li se vor realiza setul de 

analize necesare pentru donare, iar cei 
care nu suferă de boli cronice trebuie 
să îndeplinească următoarele condiţii: 
să aibă vârsta între 18 şi 60 de ani, fe-
meile să aibă greutatea între 50 şi 100 
de kg, iar bărbaţii între 60 şi 110 kg, să 
nu fie anemici, să nu fi consumat alco-
ol cu cel puţin 24 de ore înainte şi să 
nu fi avut interventii stomatologice sau 
chirurgicale în ultimele 6 luni. Femeile 
care sunt însărcinate, alăptează sau sunt 
în perioada menstruală, nu au voie să 
doneze.

Dora PATRON
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În data 4 iulie, începând cu ora 17.00 
la „Pensiunea Ovidiu şi Paula” situată 
la poalele Munţilor Gurghiu, pe platoul  
Fâncel al comunei Ibăneşti s-a desfăşu-
rat ceremonia de predare a colanului de 
preşedinte al clubului Rotary Reghin. 
Mihai Badiu a preluat de la Ovidiu 
Ilisan, mandatul de preşedinte pentru 
anul rotarian 2015-2016 a cărui deviză 

este „Fii un dar pentru comunitate!”.
Mihai Badiu este de profesie inginer, 
are 35 de ani, lucrează de 13 ani în sis-
temul bancar şi din aprilie 2006 deţine 
funcţia de manager al sucursalei OTP 
Bank Reghin. La eveniment a partici-
pat şi Silviu Puni, asistent Guvernator 
al Districtului 2241 România - Repu-
blica Moldova, care a transmis mesajul 
de felicitare al guvernatorului Daniel 
Tănase, pentru comitetul Clubului Ro-
tary Reghin pentru anul 2014-2015 şi 
pentru alegerea noului preşedinte. În 
prezenţa acestuia şi a celorlalţi oficiali, 
Eda Gliga Baubec, preşedinte al Ro-
tary Club Maris Tîrgu-Mureş, Cristian 
Tălmăcean, preşedinte Rotary Club 
Tîrgu-Mureş şi Violeta Oltean, preşe-
dintele Clubului Rotary Club Maris 
Tîrgu-Mureş în mandatul 2014 – 2015, 
Ovidiu Ilisan şi-a prezentat raportul de 
activitate şi acţiunile derulate de clubul 
Rotary Reghin, ajuns în al treilea an de 
rezidenţiat.
Înainte de predarea mandatului nou-
lui preşedinte, Ovidiu Ilisan a oferit în 
semn de preţuire o diplomă de exce-
lenţă pentru Mircea Oltean, fondatorul 
Rotary Reghin (care a deţinut funcţia 
de preşedinte în anul rotarian 2012-
2013) şi o diplomă de excelenţă pentru 
soţia acestuia Violeta Oltean, căreia 
în data de 3 iulie i s-a oferit din par-
tea guvernatorului Mircea Solovăstru, 
distincţia Paul Harris Fellow cu trei 
rubine, cea mai importantă distincţie 
acordată în acest moment de către Ro-
tary Club Internaţional, şi în premieră 

pentru Districtul Rotary 2241 Româ-
nia şi Republica Moldova, distincţia 
Major Donor – nivel 2. După primirea 
însemnelor, noul preşedinte al Rotary 
Club Reghin, Mihai Badiu a declarat 
emoţionat „Mă simt onorat de girul 
pe care l-aţi dat voi, colegii mei, atunci 
când aţi votat pentru continuitatea 
mandatului 2015-2016, să fie dus mai 
departe prin persoana mea. Mulţumesc 
tuturor colegilor care au fost prezenţi 
în anul acesta rotarian şi care ştiu că 

vor fi alături de mine în anul următor. 
Vă promit că vom continua proiectele 
începute de foştii preşedinţi ai Cubului 
Rotary Reghin dar vom avea şi proiec-
te noi de atragere de fonduri pentru a 
susţine proiectele care s-au dovedit că 
au fost de succes şi că voi încerca să fiu 
mai mult decât un altfel de preşedinte,,. 
În discursul său Mihai Badiu şi-a pre-
zentat şi o parte din echipa alături de 
care va lucra în anul rotarian 2015- 
2016, menţionând că noul secretar al 
clubului este Sorin Macarie adminis-
tratorul tipografiei „Printotal”, purtător 
de cuvânt Ovidiu Ilisan, în timp ce tre-
zorier a rămas Adela Oleleu care deţine 

aceiaşi funcţie de la chartarea clubului. 
 
Rotary Club Reghin face recru-
tări de noi membrii în 2015-
2016 

„Evenimentul de astăzi se încadrează 
în disciplina Rotary, respectă principiul 
rotaţiei de a alege în fiecare an un pre-
şedinte nou fără posibilitatea de reale-
gere. Clubul Rotary din Reghin a luat 
fiinţă în 26-27 octombrie 2012 când 
am început o serie de proiecte în spirit 
de prietenie pentru comunitate care cu 
satisfacţie vă spun astăzi, că au conti-
nuitate şi sper să continue şi în viitor. 
Există unitate în Rotary Reghin pentru 
că toţi sunt implicaţi în viaţa clubului 
sub generoasa deviză „Să servim mai 
presus de noi înşine”. Promovează pri-
etenia, cinstea, corectitudinea, respectă 
regula nonprivilegiatului, adică în Ro-
tary nimeni nu este favorizat” a decla-
rat fondatorul clubului, Mircea Oltean. 
Silviu Puni, asistent guvernator al Dis-
trictului 2241 şi fost preşedinte Rotary 
Club Tîrgu-Mureş, premiat cu distinc-

ţia Paul Harris, a declarat la finalul ce-
remoniei de predare a colanului pentru 
„Glasul Văilor” : „Am auzit numai lu-
cruri frumoase despre membrii acestui 
club, despre fondatorul Rotary Reghin 
şi despre activităţile dumneavoastră în 
raport cu alte cluburi. Mă bucur pentru 
noul mandat de preşedinte al prietenu-
lui nostru Mihai Badiu şi îi urez succes. 
Clubul Rotary Reghin este unic pentru 
că în anul fondării, prin membrii săi, au 
reuşit să ajungă la maturitate în acelaşi 
an şi mă refer aici prin proiectele care 
le-au implementat”.
Clubul din Reghin însumează, în pre-
zent 19 membri activi şi a avut 32 la 
evenimentul de chartare. Dat fiind 
faptul că timp de trei ani nu au făcut 
recrutări de noi membrii, în cursul 
acestui an Rotary Reghin va începe o 
campanie de recrutare, a mărturisit 
Mircea Oltean, fondatorul Clubului 
Rotary Reghin. „Vom coopta membrii 
noi în clubul nostru, care vor fi alesi pe 
criteriul profesionalismului, al calităţii 
morale din viaţa socială, de familie şi 
afaceri” a concluzionat Mircea Oltean.

3REPORTAJ

Mihai Badiu, la 35 ani a devenit preşedintele Rotary 
Club Reghin          

Robert MATEI
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Cu emoţii şi speranţe mari, elevii de 
clasa a XII-a au intrat în febra exame-
nelor de bacalaureat. Majoritatea au 
îngrăţat porcul în ajun după cum chiar 
ei au recunoscut, dar totuşi speră să 
treacă cu bine de examene, astfel încât 
rezultatul final să fie unul mulţumitor. 
Teama cea mai mare a elevilor pare a fi 
examenul la matematică. 
Reporterii ziarului Glasul Văilor au 
aşteptat elevii la ieşirea din curtea Li-
ceului „Petru Maior”, „Ioan Bojor” şi 
„Lucian Blaga” pentru a afla cum li s-au 
părut subiectele la proba scrisă la limba 
şi literatura română. Unii au ales să-l 
caracterizeze pe Ilie Moromote, în timp 
ce alţii s-au orientat spre Otilia sau Ha-
rap Alb. 

Renunţă la facultate pentru 
munca în străinătate

Unii au ieşit zâmbind, alţii cu triste-
ţea citindu-se pe chipul lor. Au pus de 
îndată mâna pe telefoane, sunându-şi 
apropiaţii pentru a-i informa despre 
cum a decurs examenul. Cât despre 
urmarea unei facultăţi, mulţi sunt inde-
cişi, optând mai degrabă pentru un loc 
de muncă în străinătate.

Elevii de la BAC au îngrăşat porcul în Ajun 

 „Nu a fost deloc greu. La subiectul III am ales să-l caracterizez pe 
Ilie Moromete, personajul principal din Moromeţii a lui Marin 
Preda. Adevărul e că înainte de BAC mi-am dat mai mult silinţa 
să învăţ. Sper să iau la română minim nota 7. La această probă îmi 
era cel mai frică, în rest nu am emoţii pentru că am făcut meditaţii 
pentru matematică şi chimie” a declarat Paula Cherecheş, imediat 
după ieşirea de la proba scrisă la limba română. Paula optează 
pentru UMF.

„A fost bine, uşor pot spune. Mă aştep-
tam la astfel de subiecte. Am scris despre 
Enigma Otiliei. Subiectele I şi II mi s-au 
părut simple. Sper să iau peste nota 8. 
Îmi este cel mai frică la matematică” a 
declarat Oana Naste, fiind încă indecisă 
de ceea ce va face pe viitor.

„Chiar ieri am repetat Moromeţii, aşa că mă bucur de subiectul dat. Mă aşteptam la 
ceva mult mai greu. Probabil o să mă îndrept spre management, încă nu ştiu sigur, 
totul în funcţie de rezultatele de la BAC” a declarat Mădălina Tămalt.

„Consider că a fost un examen destul de 
blând am scris 8 pagini din care 5 pagini 
dedicate doar pentru subiectul al treilea 
care a vizat redactarea unui eseu de 
600-900 de cuvinte în care trebuiau pre-
zentate particularităţile de construcţie a 
unui personaj dintr-un text narativ stu-
diat. Eu am ales un personaj din „Mo-
romeţii” de Marin Preda. Din păcate eu 
nu vreau să îmi continui studiile pentru 
că deja am pregătit un loc de muncă în 
străinătate” a declarat eleva Firuţa Hu-
sar, profil Turism. 

„Am stat două ore în examen şi consi-
der că au fost nişte subiecte bine alese, 
nici foarte grele, nici prea uşoare. Am 
rezolvat tot ce am ştiut şi am ieşit, sper 
că voi lua cel puţin nota 7. Eu nu visez 
să îmi continui studiile pentru că mi-
am găsit un loc de muncă în Germania 
”a declarat Fabian Szabolcs de la profi-
lul Turism.

„M-am pregătit o săptămână pentru 
acest examen, subiectele au fost ok am 
scris 6 pagini şi sper să obţin o notă 
de trecere pentru că îmi doresc să îmi 
continui cursurile la o facultate de in-
formatică la Tîrgu-Mureş la Universi-
tatea „Petru Maior” a declarat Claudiu 
Răzvan de la profil Turism.

„Am ales romanul Ion de ,,Liviu Re-
breanu” pentru că am considerat că 
acesta este cel mai uşor. Am scris 4 
pagini şi sper să iau minim un 6. Sper 
să trec cu brio toate probele pentru că 
visul meu este să  dau admitere la Fa-
cultatea de Litere din Bucureşti ”a de-
clarat Anghel Oana de la profil Filolo-
gie-Franceză.

,,A fost un examen destul de uşor, am 
avut trei ore la dispoziţie şi am scris 6 
pagini. La subiectul I pe un fragment 
din piesa de teatru „Trei generaţii”, de 
Lucia Demetrius, am avut de rezolvat 
mai multe cerinţe vizând cunoştinţe de 
vocabular, limbă română şi gramatică. 
Cerinţele au vizat  găsirea sinonimului 
potrivit pentru sensul din text a două 
cuvinte, explicarea rolului cratimei într-
o secvenţă şi construirea unui enunţ în 
care să se folosească o locuţiune sau ex-
presie care să conţină substantivul „via-
ţă”. La al doilea subiect, cerinţa a fost 
scrierea unui text de tip argumentativ 
de 150-300 de cuvinte despre importan-
ţa practicării unui sport la orice vârstă. 
Subiectul al treilea a vizat redactarea 
unui eseu de 600-900 de cuvinte în care 
trebuiau prezentate particularităţile de 
construcţie a unui personaj dintr-un 
text narativ studiat, apar-ţinând lui Ion 
Creangă, George Călinescu sau Marin 
Preda” a declarat eleva Cristina Anama-
ria Matei, elevă la profilul Contabilita-
te de la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor”, 
care dacă va trece examenele de Baca-
laureat intenţionează să dea admitere la 
Universitatea „Petru Maior” la Faculta-
tea de Filologie.
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Organizată la Sălard, în perioada 21 – 
27 iunie, ediţia a VI-a 2015 a taberei de 
vară „Celestin Freinet” a unit peste o 
sută de copii, veniţi din judeţul Mureş, 
din oraşe precum Constanţa, şi chiar 
ţări precum Norvegia. 
Învăţători, profesori şi monitori s-au 
unit pentru a pregăti o tabără cu ade-
vărat interactivă intitulată „Celestin 
Freinet” o tabără cu activităţi diverse 
şi distractive. Copiii plini de energie 
şi creativitate, nu au poposit aici doar 
pentru distracţie, ci s-au putut întoarce 
acasă cu un bagaj de învăţături. 
 „Bucuria mea este nemărginită să ve-
dem cum creştem de la un an la altul 
şi să percep impactul pe care şcoala 
noastră de vară îl are asupra copiilor. În 
fiecare an din viaţa noastră dăruim cu 
bucurie o săptămână ştiind că străda-
nia noastră va rămâne o amintire vie în 
inimile acestor copii. Toţi ştim că avem 
copii talentaţi, dar metodele aplicate de 
noi în această şcoală de vară, reuşesc să 
scoată la iveală un spirit de libertate şi 
atitudine, tot ce este mai bun în aceş-
ti copii. Mulţumirea mea este dublată 
de echipa de oameni deosebiţi pe care 
îi am alături şi care sunt deja parte din 

viaţa mea” spune Smaranda Puşcaş. 
Copiii au fost organizaţi în grupe, su-
pravegheate de monitori, liceeni cu ex-
perienţă în această tabără, fiecare grupă 
primind un nume de animal. Astfel au 
prins viaţă grupul Tigrii, Vulturii, Lu-
pii, Pisicile şi grupul Vulpilor. În fiecare 
zi, cele cinci grupe au trecut prin rotaţie 
la toate atelierele zilei, urmând ca seara 
să povestească la bilanţul zilei tot ceea 
ce au realizat, ceea ce au învăţat sau 
exersat.  
Zilnic, trezirea s-a dat la ora 7:00, apoi 
timp de o jumătate de oră, copiii din 
tabără au avut timp suficient să ofere 
atenţie camerelor în care au fost cazaţi 
pentru a face curăţenie. De la ora 8:00 
Sabina i-a preluat pentru o oră de gim-

nastică pentru înviorare. 
Nu a lipsit din tabără dorul de casă, dar 
pentru a compensa acest sentiment, co-
piilor le-au fost puse la dispoziţie, timp 
de o oră, telefoanele mobile pentru a 
lua legătura cu cei de acasă. În restul 
timpului, fără telefoane mobile, inter-
net, tablete ori alte gadgeturi. Dacă-i 
tabără, tabără adevărată să fie!
Am rămas plăcut impresionată de uni-
tatea ce s-a dezvoltat în cadrul taberei. 
Înainte şi după fiecare masă, indiferent 
că a fost mic dejun, prânz ori cină, co-
piii s-au implicat în pusul şi strângerea 
mesei. Au adunat farfuriile, tacâmurile, 

lăsând în urma lor curăţenie. 
Pe parcursul întregii săptămânii, copi-
ii din tabăra Freinet au fost puşi la un 
efort de creativitate în cadrul serilor 
tematice: Parada Modei, Personaje din 
desene animate, Concurs de cultură ge-
nerală şi bineînţeles, cea mai aşteptată 
seară, Românii au talent, unde micii 
artişti au demonstrat că pot fi cântăreţi, 
dansatori, poeţi şi chiar magicieni. Şi 
pentru ca fiecare seară să fie completă, 
copiii s-au „întrecut” în ale dansului la 
serile de discotecă. Luminile au devenit 
difuze, iar DJ Ovi şi DJ Vasile au animat 
atmosfera până la orele 23:00. 
Nu putem uita de panoul cu aprecieri, 
critici şi propuneri unde participanţii 
taberei şi-au trecut păsurile, nevoiele, 
plăcerile.
Merită să le amintim numele celor 
implicaţi, cadre didactice ce au făcut 
posibilă această frumoasă aventură 
din cadrul satului de vacanţă Integro: 
Smaranda, Sabina, Aurora, Cristiana, 
Mona, Silviu, Cipri, Vali şi Ştefi. 

5COMUNITATE

Tabăra Celestin Freinet - Săptămâna freneticilor la Sălard
Codruţa ROMANŢA

Monitorii, parte importantă în această tabără

Copiii pregătiţi pentru seara „Românii au talent”
Cadrele didactice
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32 de proiecte de hotărâre la care s-au 
adăugat încă două au avut pe masă con-
silierii locali reghineni la şedinţa ordi-
nară a Consiliului Local, ce s-a desfăşu-
rat luni 29 iunie.
Primarul municipiului Reghin, Maria 

Precup este aşteptată la Compania Na-
ţională de Investiţii pentru susţinerea 
proiectului ce vizează Cinematograful 
din Reghin. Paşii următori sunt scrie-
rea proiectului tehnic şi dacă se apro-
bă, urmează semnarea contractului 
de finanţare la Ministerul Dezvoltării. 
„Sunt atât de fericită că vom avea cine-
matograf în Reghin încât nu am putut 
decât să reacţionez ostil în faţa răută-
ţilor produse astăzi în şedinţă. Toată 

lumea îşi doreşte să avem cinematograf 
în oraş. Important este ca investiţia să 
se realizeze, nu ceea ce scrie pe uşă. 
Dacă totul merge bine şi se semnează 
contractul, într-un an trebuie făcută şi 
lucrarea. Sperăm să trecem de comisia 
de la CNI” a declarat Maria Precup, pri-
marul Municipiului Reghin. 

Reparaţii necesare la instalaţiile de 
apă potabilă la Spitalul Municipal
Printre punctele de pe ordinea de zi a 
fost şi aprobarea indicatorilor tehni-
co-economici la obiectivul de investiţii 
„Reparaţii capitale la instalaţiile exteri-
oare de apă potabilă pentru asigurarea 
rezervei de apă la Spitalul Municipal 
„Dr. Eugen Nicoară” faza S.F. – reactu-
alizare. Concret, din cauza faptului că 
instalaţia exterioară din incinta spitalu-
lui este în stare de degradare avansată, 
conductele sunt colmatate cu rugină şi 
depuneri de piatră, fiind necesară re-

abilitarea instalaţiei exterioare de apă 
din incinta spitalului. Mai mult, printr-
un ordin al Ministerului Sănătăţii din 
anul 2006 se cere o asigurare continuă 
a necesarului de apă şi se impune ca 
spitalele să fie dotate cu rezervoare de 
acumulare astfel încât să asigure o re-
zervă de consum pentru 1 – 3 zile. Pe 
lângă aceasta este nevoie şi de o rezervă 
de apă în caz de incendiu care să permi-
tă funcţionarea hidranţilor. Proiectul a 
fost aprobat de consilierii locali, astfel 
că se pot solicita fonduri de la Minis-
terul Sănătăţii pentru realizarea acestui 
proiect. 

Bani pentru Festivaluri
Pe ordinea de zi s-au aflat şi proiectele 
de hotărâre ce au vizat alocarea de bani 
din bugetul local pentru Festivalul Văii 
Mureşului şi Festivalul Văii Gurghiului, 
reprezentând contribuţia în calitate de 
partener în cadrul acestor festivaluri. 

La 50 de ani de la trecera în nefiin-
ţă a ing. Florea Bogdan, fost deputat, 
prefect al judeţului Mureş şi ctitor al 
primului liceu românesc din Reghin, 
urmaşii i-au scos la vânzare vila con-
struită de acesta în anul 1911. 
Imobilul situat pe strada Mihai Viteazu 
nr. 105, fostă strada Magazinului nr. 
929-b, a fost retrocedat în 2007 urma-
şei familiei, mai precis nepoatei Rodi-
ca Bogdan care locuieşte în Bucureşti. 
Imobilul este format din 9 camere, are 
355 de mp construiţi, 130 de mp subsol 
şi 1500 mp de grădină. Preţul cerut de 
urmaşi este 200.000 de euro. Preţul nu 
este unul exagerat comparativ cu valoa-
rea istorică a acestei construcţii în pe-
rioada interbelică în Reghinul Săsesc. 

O parte din reşedinţa inginerului a fost 
transformată în 1912 în sediul Băncii 
Populare „Cerbul”, apoi în 1923 o ari-
pă a imobilului a fost transformată în 
prima Tipografie Populară românească 
din oraş. Tipografia, pe lângă tipăritu-
rile comerciale, jurnalele de modă şi 
revistele literare, a editat şi săptămâ-
nalul “Glasul Poporului” prima gazetă 
românească din ţinutul Reghinului a 
cărei colecţie, se află în arhivele Acade-

miei Române de la apariţia sa din 1923 
şi până la încetare în 1931. Timp de 8 
ani, publicaţia a fost finanţată de Florea 
Bogdan care era directorul ziarului şi în 
paralel deţinea şi funcţia de Inspector 
regional la Serviciul Apelor pe Regiu-
nea VIII Ardeal.    

Vila Bogdan a avut oaspeţi de 
seamă ai Culturii Naţionale şi 
politicii româneşti 

În această casă au poposit mai mul-
te personalităţi ale României în vizite 
oficiale şi neoficiale precum Octavian 
Goga (poet şi prim-ministru al Ro-
mâniei), Alexandru Averescu (ma-
reşal al României, general de armată 
şi comandantul Armatei Române în 
timpul Primului Război Mondial), 
Meisner (Ministrul Drumurilor şi Lu-
crărilor Publice), Dumitru Tilică Buri-
leanu (Guvernator al Băncii Naţionale 
a României), dr. Fay Josef (deputat de 
Odorhei), Traian Moşoiu (general ro-
mân în Armata Română, în perioada 
1918-1919, care a participat la elibera-
rea Transilvaniei), Constantin Sbârcea 
(tatăl celebrului compozitor, pianist şi 
scriitor George Sbârcea) etc.
Din memoriile inginerului aflăm că 

,,Vila Florea Bogdan” a fost bombar-
dată în Primul Război Mondial de ar-
mata română din cauza faptului că în 
turnul reşedinţei era instalat un ,,ob-
servator inamic,, al trupelor de ocupa-
ţie germană. În 1953 Florea Bogdan a 
fost dat afară din casă şi mutat cu soţia 
într-o casă dărăpănată, de unde îşi pri-
veau fostul imobil contruit după pro-
priul plan arhitectural. Mai târziu vila 
a devenit sediul de CAP şi beciul vilei 
depozit de fructe, apoi s-au perindat 
diferiţi locatari interpuşi, membri ai 
P.C.R. după care o parte din imobil a 
fost transformat în instituţie de învăţă-
mânt preşcolar (grădiniţa PP Nr. 3, care 
a funcţionat în clădire până în noiem-
brie 2011). În 1969, în podul casei lui 
Florea Bogdan a fost găsită o carabină 
şi o cutie cu 500 de cartuşe netrase de 
către Laszlo Boer, pe atunci un copil în 
vârstă de 13 ani, care s-a urcat în turnul 
casei să prindă lilieci. Arma şi muniţia 
au fost ulterior preluate de Securita-
te, care au reuşit să distrugă şi o parte 
din caietele cu memorii ale inginerului 
Florea Bogdan şi mai multe fotografii 
personale care azi ar fi putut aduce in-
formaţii preţioase despre istoria locală.   
   
Reparaţii morale pentru un pa-

triot local redus la tăcere de co-
munişti  

Ca o reparaţie morală adusă ingineru-
lui Florea Bogdan, Primăria Munici-
piului Reghin în colaborare cu Marin 
Şara director al Bibliotecii ,,Petru Ma-
ior” la acea dată,  în 17 noiembrie 1995 
au amplasat o placă comemorativă pe 
casa construită de această personalitate 
a Reghinului pe care încă stă scris “În 
această casă a locuit ing. Florea Bogdan 
1876-1965. Publicist, luptător pentru 
unitatea poporului român, membru al 
Astrei, ctitor al primului liceu româ-
nesc din Reghin, deputat şi fost prefect 
al judeţului Mureş”. În 21 mai 2003 
Şcoală Generală nr. 6 a primit numele 
Gimnaziul “Florea Bogdan”, iar în pe-
rioada 18 octombrie 2014 la ,,Cea de-a 
109 – a Adunare Generală a Asociaţiei 
Culturale Astra” organizată la Reghin, 
a fost lansată cartea ,,Memorii,, Florea 
Bogdan (1876-1965), lucrare editată 
sub auspiciile Despărţământului Re-
ghin al Astrei coordonată de conf. univ. 
dr. Bogdan Grămescu şi prof. Marin 
Şara.

ADMINISTRAŢIE 6

Se vinde vila lui Florea Bogdan
Robert MATEI

Florea Bogdan a înfiinţat primul 
Liceu Românesc din Reghin

Reghinenii s-ar putea bucura în curând de Cinema 3D

Una din construcţile cele mai controversate scoasă la vânzare

Codruţa ROMANŢA
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În data de 23 iunie, la Centrul Şcolar 
de Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin, din 
cartierul Apalina a avut loc sfinţirea 
unei troiţei ridicată în curtea instituţi-
ei. Monumentul religios a fost construit 
în mare parte din trunchiul unui stejar 
secular. Crucifixul a fost sculptat cu mi-
gală în atelierul şcolii cu ajutorul ma-
iştrilor şi elevilor care învaţă în centrul 
din Apalina. Slujba de sfinţire a troiţei a 
fost oficiată de un sobor de şase preoţi 
în frunte cu protopopul ortodox Teo-
dor Beldean şi protopopul greco-cato-
lic Florin Boitoş.    
Protopopul Teodor Beldean a explicat 
celor prezenţi însemnătatea semnului 
Sfintei Cruci care se arată pe troiţă şi 
ce mare ajutor aduce elevilor care aduc 
închinare acesteia de câte ori vor tre-
ce pe lângă aceasta. ,,Iată cum a ieşit 
la lumină gândul că din acest stejar să 
se sculpteze aici, pe plan local, de către 
cadrele didactice şi elevii acestei şcoli, 
acest semn al sfintei cruci. Acest stejar 
a devenit un obiect atât de important 
pentru că de câte ori privim spre acest 
semn ne aducem aminte de jertfa Mân-
tuitorului Iisus Hristos pe crucea de pe 
Golgota, de câte ori privim spre acest 
lemn ne aducem aminte că prin jertfă 

a venit mântuirea neamului omenesc. 
De câte ori privim semnul crucii ne 
bucurăm căci după moarte a avut loc 
învierea”. 

Oficialităţile au subliniat im-
portanţa crucii 

La eveniment au participat numeroase 
oficialităţi din domeniul administraţiei, 
învăţământului şi din mediul de afaceri 

care au subliniat importanţa unui ast-
fel de monument. Printre oficialităţile 
prezente s-au numărat inspectorul şco-
lar judeţean Ştefan Someşan, primarul 
Maria Precup, viceprimarul Daniel 
Gliga, Ioan Conţiu directorul Casei de 
Cultură „Dr. Eugen Nicoară”, omul de 
afaceri Eugen Suceava, consilierul local 
Ovidiu Marian şi ing. Vasile Lihăt.
,,Este un eveniment de suflet într-o şcoa-
lă specială în care cadrele didactice se 

ocupă de copii cu probleme. Eu întot-
deauna am avut o admiraţie specială 
faţă de cei care muncesc aici şi care o fac 
cu sufletul neavând incidente neplăcu-
te şi ştim că nu sunt condiţii deosebite. 
Faptul că s-au gândit şi la un monument 
religios este extraordinar” a subliniat 
primarul Maria Precup.  

„Acolo unde apare o troiţă dispare ura, 
duşmănia şi cearta, prezenţa crucii în-
seamnă pace, prietenie, omenie, iar în 
domeniul nostru, al educaţiei, este ex-
trem de important. Dincolo de educaţia 
pentru valorile cunoaşterii umane, edu-
caţia pentru valorile umanităţii sunt pe 
locul I şi prezenţa unei troiţe în curtea 
unei şcoli cred că va aduce multă linişte 
sufletească în sufletele elevilor” a expli-
cat Ştefan Someşan,  inspector şcolar 
general al judeţului Mureş.  
 
,,Ne-am gândit să ridicăm un simbol al 
creştinităţii, o troiţă frumoasă în curtea 
acestei şcoli care să ne poarte şi noroc şi 
care simbolizează credinţa noastră„ a 
precizat Ioan Socol directorul C.S.E.I. 
Nr.3 din Reghin. 
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Troiţă inedită sfinţită la Apalina 
Robert MATEI

Cursuri financiare şi de pictură pe sticlă şi lemn 
  (R.M.)

Asociaţia Casa Educaţiei Reghin 
anunţă publicul interesat de organi-
zarea a două cursuri pentru perioada 
vacanţei de vară împreună cu Casa 

de Cultură „George Enescu”. Curs de 
educaţie financiară pentru perioada 
15 iulie - 1 septembrie (lector ec. Su-
ciu Sorin şi invitaţii săi), vârsta mini-
mă 15 ani. Atelier de pictură pe sticlă 
şi pe lemn de tip Bizantin: 22 iunie 
– 1 septembrie (lector  artistul plastic 

Marcel Naste şi invitaţii săi). Atelierul 
se adresează atât copiilor cât şi adul-
ţilor. Numărul de locuri este limitat. 
Pentru înscrieri şi detalii referitoare 
la programul de activităţi cei inte-
resaţi pot contacta organizatorii la  
sediul din str. Republicii nr.2 sau pe 

adresele de e-mail şi site:  nastemar-
cel@yahoo.com, contact@casaeduca-
tiei.ro sau pe www.casaeducatiei.ro

Mărioara Bârsan – director interimar la Căminul de bătrâni din Ideciu

Consilierii judeţeni, au aprobat în data 
de 18 iunie, cu ocazia şedinţei ordinare 

a Consiliului Judeţean, numirea tempo-
rară în funcţia de director al Căminu-
lui Cultural pentru Persoane Vârstnice 
din Ideciu de Jos, pe Mărioara Bârsan. 

Numirea va fi până la încetarea suspen-
dării contractului individual de muncă 
al fostei directoare Laura Mona Pop, 
aflată în concediul pentru îngrijirea co-

pilului. Mărioara Bârsan îndeplineşte 
toate condiţiile necesare acestei funcţii, 
inclusiv studiile şi vechimea necesară.

  (C.R.)

Troiţa a fost sfinţită de un sobor format din şase preoţi
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Cea mai populară personalitate a 
Reghinului interbelic ne-a 

părăsit în ziua de 3 mai 1985, 
plecând spre o lume mai bună. 
Eugen Nicoară a trăit 92 de ani 

şi de-a lungul vieţii a fost medic 
primar chirurg, directorul 

spitalului Reghin, inspector 
general sanitar, preşedintele 
Astrei Reghin, preşedintele 

F.O.R., comandantul Străjerilor 
din ţinutul Mureş, profesor 

suplinitor de Medicină Pastorală 
la Academia Teologică din Cluj, 

deputat sinodal şi prefect de 
Mureş. Eugen Nicoară a fost un 

om hărăzit de Dumnezeu 
acestui oraş, un om luminat 

spiritual cu o energie ancestro-
nică şi un dinamism inepuizabil 

pe tărâmul culturii şi sănătăţii 
publice care şi-a dorit să ctito-

rească Reghinul şi satele din jur 
după inteligenţa şi gândirea sa. 

Era o capacitate pe toate planurile în 
care a activat, avea un elan spiritual 
rar întâlnit la oamenii în halate albe, 
o inteligenţă sclipitoare şi o demnitate 
autentică. Destinul său însă a fost cur-
mat brusc după Dictatul de la Viena cu 
repercursiunile politice care i-au adus 
primele umiliri şi mai târziu dictatura 
comunistă, care i-a naţionalizat casa i-a 
confiscat averea, l-a trimis în puşcărie 
în mai multe rânduri unde i-au ghiloti-
nat două degete pentru a nu mai putea 
opera. După eliberare domnii, de la Se-
curitate i-au tăiat şi pensia mizeră care 
o mai avea şi au folosit cele mai perver-
se metode menite să-l îngenuncheze, 
să-l umilească, forţându-l să accepte că 
odată cu schimbarea regimului, în noua 
viaţă, el nu este decât un intrus care tră-
ieşte din „bună voinţa altora”. Timp de 
peste 30 de ani a fost biciuit de vorbele 
securiştilor şi redus la tăcere de nişte 
paraziţi ai societăţii de care azi nu vor 
să îşi mai amintească nici măcar rude-
le lor. A murit neîmpăcat sufleteşte că 
a fost trădat prin tăcere, prin calomnie, 
prin compromitere şi furt de cei pe care 
cândva i-a considerat prieteni. Chiar 
dacă nu a trăit să îşi vadă recunoscute 
meritele de autorităţile locale, pentru 
anii care şi i-a dedicat, „binelui public”, 
a fost convins până în ultima clipă a 
vieţii că dreptatea e în ceruri. 

În 53 de ani a efectuat 3 milioane 

de consultaţii şi a realizat peste 
53.000 de operaţii

 Eugen Nicoară s-a născut la 6 ianuarie 
1893, în satul Pietriş, raionul Reghin, 
regiunea Mureş. Şcoala elementară a 
făcut-o la Şcoala de Stat maghiară din 
Gurghiu, între anii 1900-1905. Şcoala 
secundară a început-o în Odorhei unde 
a terminat primele două clase, după 
care din 1907 a continuat liceul refor-
mat din Tîrgu-Mureş unde a absolvit 
clasele III-VIII, luând bacalaureatul cu 
nota generală “bine”. Studiile universi-
tare le-a făcut la Facultatea de Medicină 
din Cluj în perioada 1913-1915 şi le-a 
continuat la Facultatea de Medicină din 
Budapesta. Primul Război Mondial l-a 
prins în Ungaria, astfel că în perioada 1 
ianuarie 1916 până la 29 ianuarie 1918 
a fost repartizat la Spitalul “Crucea Ro-
şie” din Budapesta unde erau trataţi 
răniţii din război. În luna iunie a ace-
luiaşi an, Nicoară a promovat ca doctor 
în medicină luând toate examenele cu 
calificativul “foarte bine”. Specialitatea 
de chirurgie a făcut-o la Clinica chi-
rurgicală din Cluj în perioada anilor 
1919-1923. Aceste cunoştinţe le-a com-
pletat ulterior prin călătorii făcute în 
intervale de 2-3 ani la Universităţile din 
Budapesta, Viena, Berlin şi Paris. La în-
ceputul anului 1921 a fost numit medic 
de Circumscripţie C.F.R. în Reghin, iar 
în 1923 a fost numit prin concurs, me-
dic primar la Spitalul de stat din oraş, 
moment în care pe uşa cabinetului său 
Nicoară a scris ,,Doctorul operează, 
Dumnezeu vindecă”. Ca şi doctor a con-

struit un spital pe cheltuială proprie, 
care din 1933 funcţionează fără între-
rupere până în zilele noastre. A profesat 
ca doctor 53 de ani în 6 spitale timp în 
care a efectuat 3 milioane de consulta-

ţii şi ca şi chirurg a realizat 53.430 de 
operaţii ajungând să înregistreze o rată 
a mortalităţii de doar 3%, motiv pen-
tru care s-a spus despre el că a fost un 
chirurg cu ochi de vultur, inimă de leu 
şi mână de femeie. Ca şi om de cultură 
s-a preocupat să înzestreze oraşul cu un 
Palat Cultural ce s-a construit în peri-
oada 1936-1939 edificiu pentru care 
Eugen Nicoară a investit 5 milioane de 
lei. Totodată Nicoară a îndeplinit func-
ţia de preşedintele al ASTREI Reghin 
în perioada 1923-1940, timp în care a 
înfiinţat cercuri culturale, biblioteci, a 
făcut donaţii băneşti la zeci de lăcaşe 
de cult, a înfiinţat şcoli ţărăneşti şi în 
operă sa de cinstire a memoriei istori-
ce se numără peste 100 de monumente 
ridicate pe cheltuială proprie, printre 
care amintim cele din comunele şi loca-

lităţile Sântu, Fărăgău, Ercea, Socol, Te-
leac, Săcal, Luieriu, Brîncoveneşti, Ma-
ioreşti, Râpa, Dumbravă, Pietriş, Deda, 
Bistra, Filea, Ruşii-Munţi, Deleni, Alu-
niş, Petelea, Solovăstru, Adrian, Caşva, 

Jabeniţa, Ibăneşti Sat, Urisiul de Sus, 
Urisiul de Jos, Chiherul de Sus, Chihe-
rul de Jos, Şerbeni, Sânmihai, Nadăşa, 
Habic etc. Conform unei autobiografii 
scrisă la Securitate în 1951 doctorul 
Nicoară scria „Pentru a lămuri poporul 
muncitor din sate asupra primejdiilor 
ce le constituie bolile sociale (în special 
tuberculoza, sifilisul, alcoolismul, can-
cerul, tifosul etc.) am susţinut o cam-
panie vie de lămurire şi de combatere 
în acest ţinut, atât prin conferinţe cât şi 
prin anchete şi broşuri de popularizare, 
scrise de mine şi distribuite gratuit. La 
această muncă am asociat medicii din 
jur şi învăţătorii, în jurul Astrei cultu-
rale, de la 1921 la 1940” .

Urmează demascarea securişti-
lor care l-au ,,redus la tăcere”  pe 
Eugen Nicoară     
Energia ancestronică a lui Eugen Ni-
coară devenise un pericol pentru sta-
bilimentul comuniştilor şi a „grupu-
rilor de şoc” care nu se puteau ridica 
niciodată la valoarea unui astfel de om 
şi îl acuzau de activitate antipoporală 
şi antistatală. Astfel că în 1945, Garda 
populară maghiară l-a arestat în cam-
pania de purificare a cadrelor medicale, 
apoi în 1950 i-au naţionalizat casa abu-
ziv unde, culmea nesimţirii, utorităţile 
au instalat conducerea securităţii din 
oraş. Rechiziţionarea a fost făcută de 
Kraus Ioan funcţionar al noii orându-
iri, iar procurorul Meseşan Iosif cerea 
confiscarea averii familiei Nicoară pe 
motiv că „doctorul în toată activitatea 
sa politică şi socială a căutat să lupte 
contra oamenilor muncii şi împotriva 
regimului democrat popular, contri-
buind la fascizarea ţării”. Conducătorii 
inculţi şi frustraţi ai Securităţii, iritaţi 
că doctorul făcea diverse memorii în le-
gătură cu naţionalizarea şi confiscările 
abuzive a bunurilor personale care nu 
i-au mai fost restituite niciodată, l-au 
arestat doi ani mai târziu. Aşa a ajuns 
Eugen Nicoară dintr-un distins medic 
care vorbea cinci limbi, cu specializări 
la Budapesta, Viena, Paris şi Berlin să 
trăiască pe pielea lui torturile şi mizeri-
ile închisorilor din Tîrgu-Mureş, Aiud, 
Ghencea, Fundulea şi Delta-Dunării. 
După eliberarea din puşcărie, doctorul 
Nicoară a făcut mai multe memorii la 
Ministerul Sănătăţii, prin care cerea re-
încadrarea sa la spital însă nu a primit 
niciodată răspuns, astfel că ultimii ani 
din viaţă au fost mizerabili. Rămas sin-
gur după trecere la cele veşnice a soţiei 
în 1972, fără cabinet şi aparatură medi-
cală, mare parte din activitatea zilnică 

Robert MATEI
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30 de ani fără Eugen Nicoară doctorul ancestronic 

Eugen-Nicoara un doctor 
ancestronic

Aici îşi dorm somnul de veci doctorul Eugen Nicoarî 
şi  soţia sa, Maria
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şi-o dedica scrisului, în ciuda degete-
lor amputate se încăpăţâna să scrie cu 
mâna tremurândă. A scris 55 de caiete 
sub formă de manuscris în care a cu-
prins memoriile şi activitatea sa însă 
care abia la 18 ani de la moartea docto-
rului au fost găsite într-o ladă prăfuită, 
într-un pod, de familia Turcu Grigore, 
care le-au donat Bibliotecii municipale. 
Manuscrisele dezvăluie noi aspecte ne-
cunoscute din viaţa lui Eugen Nicoară 
şi „Mişcarea culturală din Reghin şi 
împrejurimi”, date care pot constitui 
material pentru o „carte incendiară” 
care să ducă la demascarea ofiţerilor de 
securitate care l-au torturat pe doctorul 
reghinean, despre activitatea colabora-
torilor şi informatorilor Securităţii care 
îi făceau note informative mizere pen-
tru avansările de tristă amintire şi azi 
beneficiază de pensii scandaloase. 

Eugen Nicoară azi mai mare ca 
oricând  

Mulţi spun că Eugen Nicoară a murit 
înfrânt nu atât de boală cât de sistemul 
comunist  bazat pe un prestigiu ocult 
pe care nu l-a înţeles niciodată. Cert 
este că Eugen Nicoară a murit demn 
şi cu fruntea sus şi azi, la 30 de ani de 
la trecerea sa în altă dimensiune este 
mai mare ca oricând, numele său fiind 
pomenit zi de zi prin instituţiile care îi 
poartă numele. Ştia că faptele sale vor 
dăinui, nu îi era ruşine în faţa urmaşi-
lor, avea o certitudine pe care s-a spri-
jinit în viaţă „Nimic fără Dumnezeu” 
şi a plecat să se odihnească în moarte, 
aşternându-şi sufletul senin pentru 
somnul de veci. La înmormântarea lui 
au venit toţi prietenii săi de pe văile 
Gurghiului, Mureşului, Luţului, Beicii, 
din Reghin, Tîrgu-Mureş, Cluj, Topliţa, 
Târnăveni, Sibiu, Oradea, Timişoara, 
Covasna, Braşov etc. Au ieşit din spital 
bolnavii pentru a-şi lua rămas bun de la 

doctorul Eugen Nicoară care şi-a făcut 
trecerea din această lume pe acordurile 
fanfarei, îmbrăcat în cămaşă albă cu fire 
negre, căput şi pantaloni şi ghete albe, 
pe cap basca albă şi mănuşile de chirurg 
şi cu câte o monedă de 5 lei în fiecare 
buzunar, să plătească vama la intrarea 
în Rai. Toate detaliile au fost respec-
tate de apropiaţii doctorului conform 
îndrumărilor testamentare pe care l-a 
scris în 1980. A fost îngropat creştineşte 
de un sobor de preoţi români ortodocşi 
din oraş compus din Nicolae Dincă, 
Gheorghe Pop, Cocean Traian, Chio-
rean Vasile în frunte cu preotul proto-
pop Ilie Damian, care a rostit predica 
de îngropăciune. De la înmormântare 
nu au lipsit nici oficialităţile de la Al-
ba-Iulia, Preasfinţitul Episcop Emilian 
Birdaş, preotul inspector eparhial Urdă 
Ştefan şi preotul Doru Gheaja. Trupul 
neînsufleţit al celui mai iubit doctor al 
Reghinului aşezat pe carul mortuar a 
fost condus pe ultimul drum de sute de 
reghineni de la ultimul său domiciliu 
de pe strada Şcolii nr. 5 până în cimi-
tirul Bisericii Ortodoxe Române ,,Sfân-
ta Treime” unde îşi doarme somnul de 
veci alături de soţia sa dr. Maria Nicoa-
ră, şi pe a cărui criptă tronează cuvinte-

le „Iisuse cu puterea Învierii Tale, învi-
ază sufletele noastre”. 

Reparaţii morale pentru un ta-
lent care a aşteptat anii să-l mă-
soare

În 1987 sub dalta maestrului Iorga 
Francisc, s-a ridicat un bust din piatră 
ctitorului edificiului spitalicesc, Dr. Eu-
gen Nicoară, la comanda inginerului 
Boar Mihai (director la I.A.S. Reghin), 
bust de 800 de kg care a fost aşezat la 
loc de cinste în incinta spitalului. La 
22 octombrie 1991 Palatul Culturii 
construit de acelaşi „mecena al româ-
nilor mureşeni” primeşte denumirea 
„Dr. Eugen Nicoară”. La 21 mai 1993 
cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la 
naşterea marelui bărbat, fiu al Mureşu-
lui ce s-a impus ca personalitate de talie 
naţională, spitalul orăşenesc şi-a înscris 
pe frontispiciu prestigiosul nume “Dr. 
Eugen Nicoară”. În anul 1998 printr-o 
hotărâre de Consiliu Local municipal, 
doctorului Eugen Nicoară i s-a conferit 
titlul de cetăţean de onoare al Reghi-
nului. În anul 2001 managerul Maria 
Laurenţia Grosu înfiinţează Şcoala 
Postliceal Sanitară care primeşte nu-

mele ilustrului medic. În anul 2003, în 
calitate de preşedinte al Fundaţiei, La-
urenţia”, Maria Grosu a înfiinţat Şcoala 
Postliceală Tehnică de Topografie “Eu-
gen Nicoară”, care a creat o oportunitate 
pentru tinerii din municipiu de a învăţa 
o meserie şi în acelaşi an sub cupola, 
Fundaţiei Laurenţia a început să funcţi-
oneze şi Liceul Teoretic, „Eugen Nicoa-
ră” ca un omagiu adus vieţii şi operei 
uneia din cele mai importante persona-
lităţi ale Reghinului din secolul al XX-
lea. În 2004 s-a descoperit un bust dete-
riorat al „Dr. Eugen Nicoară” într-o sală 
a instituţiei cu autor necunoscut, care la 
propunerea directorului Ioan Conţiu a 
fost restaurat de artistul plastic Simion 
Moldovan, bust care astăzi tronează la 
intrarea în instituţia de cultură. În anul 
2011 publicistul Ilie Frandăş şi profe-
sorul Marin Şara au scris cartea, „Dr. 
Eugen Nicoară şi ASTRA Reghineană” 
cu ocazia împlinirii a 135 de ani de la 
înfiinţarea Desăpărţământului Reghin 
al Astrei şi în 2014 cu ocazia celei de 
a-109-a Adunări Generale a ASTREI 
desfăşurată în municipiul nostru, Des-
părţământul local a reeditat, Astra re-
ghineană” (Publicaţie Social Culturală 
şi de Informaţii), înfiinţată de Eugen 
Nicoară în 1938, revigorând-o după 
75 de ani de absenţă, în serie nouă. Ce 
nu a reuşit Eugen Nicoară? Să pună în 
scenă cele două piese de teatru scrise 
de acesta în perioada 1977-1978 şi să 
fie lansată cartea, ,,Figura istorică a lui 
Iisus Hristos” bătută la maşina de scris 
de doctor la vârsta de 86 de ani. De ce 
nu s-a gândit niciun director de cultură 
sau de editură la aceste detalii timp de 
30 de ani, rămâne un mister! 
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Ziua iei româneşti sărbătorită la Reghin printr-un atelier de iniţiere în arta broderiei

Spitalul Reghin ilustrata din 1932

În data de 23 iunie, de Sânziene, Mu-
zeul Etnografic „Anton Badea” din Re-
ghin a sărbătorit „Ziua universală a iei 
tradiționale româneşti”, ajunsă la cea 
de-a treia ediție. În anul 2013, în data 
de 24 iunie, odată cu sărbătoarea de 
Sânziene, a fost marcată pentru prima 
dată Ziua universală a iei, Institutul 
Cultural Român din New York inau-
gurând seria evenimentelor reunite sub 
genericul „La blouse roumaine”, comu-
nitatea online cu acelaşi nume propu-
nând ia ca brand de ţară. ,,Ziua univer-
sală a iei tradiţionale româneşti noi am 
marcat-o cu o zi înainte deoarece în 24 
iunie în Biserica Ortodoxă este prăznu-
ită Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul 
şi nu puteam coase. Astfel că noi am 
organizat un atelier de lucru cu copii 
dornici să se iniţieze în arta broderiei 
tradiţionale şi să înveţe o parte din teh-
nicile de cusut. În acest sens, muzeul a 
pus la dispoziţia cursantelor etamină, 
ace, aţă pentru brodat şi mărgele„ a de-
clarat pentru „Glasul Văilor” manage-
rul muzeului Roxana Man. Sărbătoarea 

a început cu o prezentare a expoziţiei 
temporare de ii din patrimoniul Muze-
ului Etnografic intitulată ,,Ia Tezaur şi 
Simbol”, pentru elevele de la Gimnaziul 
„Alexandru Ceuşianu” coordonate de 
profesoara Gabriela Atanasiu, înscrise 
în atelierul de creaţie. Iniţierea a debu-
tat cu teoria prezentată de coordonato-
rul atelierului de broderie tradiţională 
românească, Viorica Hărşan care le-a 
prezentat fetelor înscrise la curs tehni-
cile de brodat. Elevele aflate în vacanţă 
au putut desluşi cum se realizează cu-
săturile în cruciuliţă, cusătura într-o 
parte şi să se familiarizeze cu câmpu-
rile grafice şi câmpurile ornamentale 
întâlnite la cămaşa femeiască. „Această 
zi este un prilej pentru noi, românii, 
oriunde ne-am afla, de a ne întoarce la 
izvoare, la rădăcini, de a ne revitaliza 
tradiţia” a declarat Viorica Hărşan. 

Ateliere de modelaj în lut, confecţionat 
podoabe tradiţionale şi pictură pe lemn    
 
Atelierele de creaţie au continuat la 

Muzeul Etnografic în perioada 29 iu-
nie - 3 iulie  cu ,,Tabăra de vară”, la care 
53 de şcolari şi preşcolari împărţiţi în 
trei grupe au participat prin rotaţie la 
ateliere de creaţie. Modulele au cuprins 
ateliere de modelaj în lut, de confecţi-
onat podoabe tradiţionale, pictură pe 
lemn şi de confecţionat măşti, desen 
artistic şi chiar „face painting”. Lectorii 
atelierelor au fost Kovacs Sandor, artist 
plastic la Clubul Copiilor din Reghin, 
Elena Costinaş creator popular meşter 
iconar şi Viorica Hărşan meşter po-
pular, creatoare de ii şi podoabe tradi-
ţionale. Tabăra de vară s-a încheiat în 
data de 3 iulie şi a fost deschisă timp 

de o săptămână zilnic între orele 9.00 
şi 12.30. ,,Nu am putut să îi înscriem 
pe toţi doritorii pentru că şi după în-
cheierea termenului limită de înscriere 
au mai sosit copii la muzeu şi cred că 
dacă aveam capacitate, erau azi aici 80 
de participanţi. Noi ne-am dorit să cre-
em o atmosferă de vacanţă cu activităţi 
complementare şcolii fără rigiditate, să 
fie o tabără constructivă care să le aducă 
copiilor un gram de învăţătură în plus” 
a explicat Roxana Man managerul mu-
zeului reghinean. La finalul taberei or-
ganizatorii au vernisat şi o expoziţie cu 
produsele realizate de micii artişti.

Explicarea tehnicilor de brodat
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Borşa Petru  este un medic 
veterinar aparte, care în urmă 
cu aproape 20 de ani a început 

să lupte pentru un vis, acela de a 
deveni propriul său stăpân şi de 
a ajunge la un confort financiar 
care să îi elimine din agenda de 

activităţi grija zilei de mâine. 
Şi-a pus în balanţă toate calităţi-

le cu care l-a înzestrat Dumnezeu 
şi s-a privatizat, deschizând o 

farmacie veterinară. Astăzi SC 
Provet COM SRL este o firmă de 

prestigiu cu două puncte de lucru 
în municipiu, cu stoc complet de 
produse care s-a impus pe piaţa 

de profil datorită seriozităţii şi 
calităţii serviciilor. În rânduri-
le de mai jos vă prezentăm un 

interviu cu un om care a reuşit în 
viaţă prin ambiţie, şcoală, deter-

minare şi tact diplomatic.

Reporter: Cine este Petru Borşa pen-
tru cititorii care nu vă cunosc?
P.B.: M-am născut în 5 octombrie 1967 
în Reghin, provin dintr-o familie mo-
destă cu părinţi născuţi la ţară, dar care 
şi-au dorit ca fiul lor să ajungă om cu 
carte şi au făcut eforturi să mă întreţină 
la facultate. Mi-au plăcut animalele de 
mic copil pentru că am crescut la ţară 
la bunici şi am dobândit o dragoste 
pentru necuvântătoare. Aceste lucruri 
m-au ambiţionat după ce am terminat 
un liceu industrial să visez că pot să 
dau admitere la Universitatea de Şti-
inţe Agricole şi Medicină Veterinară 
din Cluj. Am luat ore de biologie şi de 
patologie pentru a mă familiariza cu 
limbajul de specialitate şi a avut efec-
tul scontat pentru că îmi amintesc şi 
azi cum din 42 de elevi câţi am absolvit 
clasa XII, în 1986 eu am fost singurul 
student admis la o facultate. După ter-
minarea facultăţii am lucrat trei ani în 
cadrul Staţiunii de Cercetare şi Dezvol-
tare pentru Creşterea Ovinelor şi Ca-
prinelor din Reghin, după care m-am 
decis să mă privatizez. Azi pasiunea 
mea s-a transformat într-o afacere şi 
într-un mod de viaţă care pentru mulţi 
pare doar o utopie. 

Rep: Cât la sută este simţ practic, cât 
la sută şansă, cât la sută determinare 
şi muncă pentru a avea succes în ca-
rieră?
P.B.: Nu ştiu dacă pot să vă dau o reţetă 
a succesului în carieră în procente ma-
tematice, dar pot să vă spun că succesul 

meu a constat în toate aceste calităţi co-
relate care m-au ajutat să perseverez şi 
să îmi construiesc o carieră de succes. 
În 1996 când am început privatizarea, 
am conştientizat că simţul proprietăţii 
dezvoltă interesul şi nu mă refer neapă-
rat la interesul material. De atunci nu 
am mai închis telefonul şi am răspuns 
la orice apel al clienţilor din zi şi din 
noapte şi m-am străduit să răspund tu-
turor solicitărilor, iar în firmă am fost la 
început şi vânzător şi contabil şi femeie 
de serviciu. Au fost şi momente când 
nu am ştiut ce să fac, dar m-am docu-
mentat permanent să fiu la zi cu toate 
noutăţile în materie de specialitate pen-
tru a mă blinda conceptual şi practic în 
cariera de medic veterinar pentru că 
această profesie este una foarte grea.

Rep: Ce rol joacă banii în viaţa dvs.?
P.B.: Lumea întreagă gândeşte în ter-
meni financiari. Cei ce gândesc în ter-
meni de putere politică tot la bani se 
gândesc, pentru că banii nu sunt decât 
un simbol al puterii de aceea se spune 
că banii au minunatul talent de a des-
chide orice uşă. Într-adevăr banii sunt 
foarte importanţi mai ales că noi des-
făşurăm o activitate comercială, care 
implică colateral plata distribuitorilor, 
salariile angajaţilor, dările către stat, 
dar eu ţin foarte mult la aspectul laturei 
umane şi văd raportul ideal dintre un 
şef şi angajat ca pe o căsnicie fericită, în 
care totul se construieşte pe baza unei 
comunicări deschise. De 19 ani de când 
funcţionăm, în firma noastră nu a în-
târziat nicio zi plata salariilor sau obli-
gaţiile fiscale faţă de stat. Este adevărat 
că nu ne putem lipsi de bani în secolul 
XXI, dar vă spun din propria experien-
ţă că poţi să ai bani şi să nu faci o ob-
sesie pentru ei la fel cum poţi să trăieşti  
împlinit cu latura materială fără să ne-
glijezi latura spirituală. 

Rep: Aţi simţit vreodată că acolo 
unde Dumnezeu nu dă sau ia, tot El 

compensează în alt mod?
P.B.: Da, am simţit asta şi am conştien-
tizat legea compensaţiei divine încă pe 
când eram student începând de la ad-
mitere la examenele din sesiuni, iar pe 
urmă am simţit ajutor divin prin par-
tea materială pe care am dobândit-o pe 
parcursul anilor. 
Rep: Aţi avut parte de vreo experienţă 
nefastă de-a lungul timpului?
P.B.: Da, în momentul în care am di-
vorţat am fost acţionat în instanţele de 
judecată şi în cursul proceselor civile în 
care am fost audiat s-au spus multe lu-
cruri neadevărate despre mine care au 
deschis răni sufleteşti adânci. E umili-
tor să stai într-o sală de judecată plină 
de oameni care îşi caută dreptatea să ţi 
se pună o etichetă falsă de martori min-
cinoşi, care depun mărturii false contra 
unor sume de bani, după ce au jurat pe 
Biblie să spună adevărul şi numai ade-
vărul.

Rep: Cum vă relaxaţi după o zi obo-
sitoare?
P.B.: Vara acasă, în curte, mă joc cu câi-
nii mei şi cu pisicuţele mele. Ies la plajă 
la un ştrand, iar iarna de obicei citesc, 
vizionez un film bun ori mă delectez 
urmărind diverse competiţii sportive.
  
Rep: Câte cărţi a-ţi citit până acum?  
Spuneţi-ne un titlu care v-a impresio-
nat foarte mult?
P.B.: Am citit sute de cărţi mai ales în 
adolescenţă, când era mare lucru să 
prinzi o carte bună, apoi în perioada 
studenţiei am cumpărat multe cărţi din 
anticariate. Acum în epoca internetu-
lui achiziţionez cele mai multe on-line, 
însă mai găsesc câte o carte bună şi în 
librării. Am ajuns să deţin o colecţie 
de aproape o mie de cărţi. Cartea care 
m-a impresionat foarte mult este cu 
siguranţă “Secretele vârstelor de aur” 
(Tineri activi şi fericiţi de la 20 la 90 de 
ani), semnată de Pavel Coruţ. 

Rep: Ce apreciaţi cel mai mult la o 
persoană?
P.B.: Sinceritatea
Rep: Ce nu a-ţi putea ierta unui pri-
eten?
P.B.: Nu am mulţi prieteni recunosc, în 
schimb am o sumedenie de amici, cu-
noştinţe, relaţii de afaceri. Dar de la cei 
câţiva prieteni pe care îi consider ade-
văraţi ce nu aş putea ierta ar fi  trădarea 
şi furtul.
Rep: Ce a-ţi schimba la dvs.?
P.B.: Poate atitudinea. Uneori simt că ar 
trebui să fiu mai rău pentru a avea câş-
tig de cauză în această lume civilizată 
cu forţa în care ,,Mila înseamnă slăbi-
ciune, slăbiciunea înseamnă moarte”. 
 
Rep: Cine a-ţi fi vrut să fiţi dacă nu 
alegeaţi profesia de medic veterinar?
P.B.: În liceu am jucat în echipa a II-a 
de fotbal a Reghinului. Republicani I, 
eram fundaş la marcaj şi am fost propus 
pentru echipa Avântul Reghin ca jucă-
tor de perspectivă, însă până la urmă 
am optat pentru a-mi continua studiile 
şi am ales să învăţ.

Rep: Aveţi un mentor spiritual după 
a cărui învăţături vă ghidaţi în viaţă?
P.B.: Părintele Arsenie Boca pe care 
l-am descoperit în urmă cu un an de 
zile, am citit aproape tot ce s-a scris 
despre ,,Sfântul Ardealului” şi chiar am 
fost de patru ori la mormântul său de 
la Mănăstirea Prislop, un loc care îl re-
comand tuturor celor deznădăjduiţi şi 
care caută răspunsuri la sensul existen-
ţei lor pe acest pământ.
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Borşa Petru un medic veterinar care şi-a găsit vocaţia 
Robert MATEI

Borsa Petru un om de afaceri distinct

ANUNŢURI
De vânzare ţigle vechi în stare 
bună. Pret: 50 bani/bucată. Tel: 

0753085990

AICI
POATE

FI 
ANUNŢUL

TĂU!



NR 87 GLASUL  VĂILOR

De la începutul lunii iulie, locuitorii 
comunei Hodac sunt scutiţi să bată 

un drum până la Reghin pentru a-şi 
înnoi actul de identitate deoarece pot 
beneficia de acest lucru chiar la ei în 

comună. 

Concret, dacă până acum, cetăţenii de 
pe raza comunei Hodac erau nevoiţi să 
se deplaseze în municipiul Reghin pen-
tru a depune cererile pentru eliberarea 
sau schimbarea actului de identitate, de 
acum au acest serviciu la ei în comună, 
prin Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor.
Acest fapt a fost posibil datorită iniţia-
tivei administraţiei publice locale, care, 
văzând solicitările tot mai dese din 
partea cetăţenilor au demarat în urmă 
cu doi ani un proiect pentru deschide-
rea acestui punct de lucru. „Am dorit 

să venim în întâmpinarea cetăţenilor 
comunei Hodac pentru a-i ajuta în în-
tocmirea documentelor de identitate 
pentru a nu se mai deplasa la Reghin 
unde cheltuie bani şi timp. Au existat la 
adunările cetăţeneşti solicitări în acest 
sens, aşa că în urmă cu doi ani am de-
marat acest proiect. A fost destul de 

greu pentru că a fost nevoie de multă 
aparatură pe care doar anumiţi furni-
zori o produc. Am avut nevoie de tot 
felul de avize, dar până la urmă am reu-
şit” a declarat Iacob Valentin, primarul 
comunei Hodac.
La Serviciul Public de Evidenţă a Per-
soanelor de la Hodac sunt angajate 
două persoane, care au primit deja in-
struirea necesară, experienţă câştigată 
de mai bine de un an- „Angajatele au 
experienţă pentru că au stat un an la 
Serviciul de Evidenţă a Persoanelor de 
la Reghin unde au învăţat tot ce este 
necesar pentru acest serviciu” a adă-
ugat primarul Iacob Valentin. În ceea 
ce privesc costurile pentru amenajarea 
spaţiului, compartimentare şi aparatu-
ră necesară, vorbim de o investiţie de 
aproximativ 70 de mii de lei. 
Inaugurarea acestui nou serviciu a 
avut loc în prezenţa primarului Iacob 
Valentin, a comisarului şef Mugurel 
Matei, şeful Serviciului de Evidenţă a 
Persoanelor Reghin, directorul execu-
tiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş. Prezentă la inaugu-
rare a fost şi Anca Berbecariu - Şef al 
Serviciului de Evidență a Persoanelor 
din cadrul Direcției de Evidență a Per-
soanelor şi Administrarea Bazelor de 
Date Bucureşti, care a declarat faptul 
că „vă felicit pentru ceea ce aţi realizat 
pentru că este o apropiere de cetăţean. 
În acelaşi timp trebuie să fiţi convinşi 
că v-aţi asumat o mare responsabilitate 
pentru că acest serviciu dă identitatea 
cetăţeanului”. 
Evenimentul a fost marcat prin tăierea 
panglicii şi vizitarea noului punct de 
lucru de la Hodac ce se află în incinta 
Primăriei. „Sperăm ca în viitor aceste 
servicii să se dezvolte la nivelul fiecă-
rei comune. Aici există doar avantaje 
în favoarea cetăţeanului pentru că erau 
nevoiţi să facă două drumuri la Reghin, 
odată pentru depunerea cererilor şi 
încă odată pentru ridicarea actului de 
identitate. Astfel că nu mai pierd timp 
şi bani pentru aceste deplasări” a preci-
zat comisarul şef Mugurel Matei. 
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Hodăcenii au Serviciu de Evidenţă a Persoanelor
Codruţa ROMANŢA

Inaugurarea a avut loc în prezenta mai multor persoane

Cele două angajate ce vor sta la dispoziţia cetăţenilor

Tăierea panglicii
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Valeria Cârje a absolvit Liceul 
Pedagogic din Tîrgu-Mureş 
promoţia 1980, şi au trecut 

exact 35 de ani de atunci. Cât de 
uluitor zboară, la urma urme-
lor, timpul. Şi mereu îi vine să 

spună „parcă a fost ieri”. Dar, de 
fapt, anii s-au tot adunat, şi acest 
,,ieri” se îndepărtează mereu, pe 

măsură ce trece vremea. 

Privind în urmă la terminarea acestui 
an şcolar, la ora bilanţului, învăţătoarea 
Valeria spune că tot timpul, în toată 
viaţa, a căutat să fie un om corect, să 
trăiască prin efortul propriu, prin mun-
ca sa, a căutat mereu să-şi câştige pâi-
nea cu demnitate, să fie în pas cu noul. 
S-a perfecţionat pentru a putea contri-
bui la creşterea nivelului de pregătire al 
elevilor săi. Cum a reuşit? A iubit copi-
ii, prin muncă şi implicare, s-a străduit 
întotdeauna să ajungă la sufletele lor, 
pentru a le modela caracterul şi direct 
sau indirect a ajutat la schimbarea mul-
tor destine.   

Cei mai frumoşi ani i-a petre-
cut în comuna natală, Chiheru 
de Jos 

S-a născut în 27 ianuarie 1961, în co-
muna Chiheru de Jos, a absolvit Liceul 
Pedagogic din Tîrgu-Mureş, după care 
a intrat în învăţământ ca profesor de 

Limba Română, suplinitor în satul Uri-
siul de Sus. În ciuda navetei şi a condiţi-
ilor incomparabile cu cele din sistemul 
de învăţământ din zilele noastre, învă-
ţătoarea îşi aminteşte că tocmai acei ani 
îi consideră cei mai frumoşi din viaţa 
ei „Eram un colectiv tânăr şi aveam un 
elan spiritual incredibil, am fost for-
maţi să instruim, să educăm şi acesta 
era singurul lucru care conta” măr-
turiseşte învăţătoarea. Apoi din 1982 
până în 1990 şi-a desfăşurat activitatea 
la catedra Şcolii Generale din Chiheru 
de Jos, unde a avut ocazia să formeze 
câteva generaţii de elevi,  ajunşi azi oa-
meni respectaţi în societate, ingineri, 
silvicultori, farmacişti, doctori şi chiar 
judecători.
Învăţătoarea l-a avut elev chiar pe fra-
tele ei, inginerul silvic Pop Sorin. Prin 
metode subtile, cu har şi cu mult tact 
pedagogic a reuşit să educe generaţie 

după generaţie cu multă dăruire şi dra-
goste, transformând copiii de ieri, în 
oamenii morali ai societăţii de azi. „Bu-
curia cea mai mare este când întâlnesc 
foştii elevi, azi părinţi, care mă tratează 
cu acelaşi respect şi recunoştinţă. Copi-
ii nu uită. Chiar dacă acum trăim alte 
vremuri, în care poate ne confruntăm 
uneori cu o lipsă de disciplină şi perse-
verenţă, eu cred că nu sunt de vină co-
piii. Ei sunt nucleul în care se răsfrânge 
tot ce se întâmplă în afara şcolii şi noi, 
cu migală, zi de zi, educăm şi ne strădu-
im să îi aducem pe drumul cel bun, la 
fel ca râul care curge lin numai în matca 
lui” a precizat Valeria Cârje. 

A format 9 generaţii de elevi şi 
mai are 9 ani până la pensiona-
re    

În 1990 s-a transferat la Reghin la Şcoa-

la Generală Nr.3, azi Liceul Tehnologic 
„Petru Maior”. Învăţătoarea a încercat 
întotdeauna să ducă elevii în excursii la 
casele memoriale ale celor mai impor-
tanţi poeţi şi scriitori ai Poporului Ro-
mân, începând de la Mihai Eminescu, 
Ion Creangă, Liviu Rebreanu până la 
George Coşbuc sau Mihail Sadoveanu, 
pentru a cunoaşte literatura şi poezia la 
ea acasă. Toate astea pentru a-i face pe 
copii „să înţeleagă mai uşor limba ro-
mână şi să descifreze tainele ei” explică 
Valeria. De-a lungul carierei didactice 
învăţătoarea a parcurs toate gradele 
didactice, şi-a completat studiile, a ob-
ţinut titlul de profesor în învăţământul 
primar, a participat la o mulţime de 
module de perfecţionare şi este la cu-
rent cu toate noutăţile în materie de 
învăţământ primar.  Încheie încă un an 
şcolar cu clasa a III-a A, formată din 27 
de elevi promovaţi şi mai are 9 ani până 
la pensionare.
În viaţa personală, Valeria este căsă-
torită din anul 1981 cu profesorul de 
chimie-fizică Victor Cârje, împreună 
având doi copii. Fiica Anca este ab-
solventă a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Tîrgu-Mureş şi asistent 
doctor la aceaşi universitate. Băiatul, 
Horia Adrian, este student în ultimul 
an la Facultatea de Inginerie Energetică 
din cadrul Universităţii „Petru Maior” 
din Tîrgu-Mureş. 
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Cârje Valeria transformă de 35 de ani copiii, 
în oameni morali pentru societate 

Robert MATEI

Anul acesta Clubul Rotary Reghin a 
continuat premierea celor mai buni 
elevi de la liceele din municipiu prin 
bursa Rotary în valoare de 1.000 de 
lei, acordată pentru rezultatele bune 
la învăţătură, pentru implicarea în ac-
tivităţile extracurriculare, voluntariat 
şi pentru evidenţierea la concursuri şi 
olimpiade. În data de 19 iunie, membrii 
clubului au premiat în cadrul festivită-
ţilor de încheiere de an şcolar la Liceul 
Tehnologic „Petru Maior” pe eleva Ali-
na Gălăţan care a terminat anul şcolar 
cu media 10 şi pe elevul Chris Rusu 
de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” 
olimpic şi absolvent cu  medie de 10, 
urmând ca în toamnă Liceul Tehnolo-

gic „Ioan Bojor” să îşi desemneze cel 
mai bun elev al instituţiei care va fi la 
rândul său premiat după încheierea se-
siunilor de practică şi ierarhizarea me-
diilor pe anul şcolar 2014-2015. Bursa 
Rotary are menirea de a-i motiva pe 
elevi să muncească şi să fie cei mai buni. 
În lupta pentru această bursă în valoare 
de 1.000 de lei, elevii se înscriu de la în-
ceputul anului, dar trebuie să precizez 
că unul dintre criteriile pentru obţine-
rea bursei sunt veniturile familiei din 
care provin elevii care se înregistrează 
la liceu, iar la sfârşit de an, care contea-
ză la analizarea celui mai bun dosar” a 
declarat Mihai Badiu.
Amintim că anul trecut au fost recom-
pensaţi pentru excelenţa în educaţie cu 
bursa Rotary, elevii, Răduţ Dobra de la 
Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor”, Alina 

German de la Liceul Tehnologic ,,Petru 
Maior” şi Cristina Vass din cadrul Lice-

ului Tehnologic ,,Lucian Blaga”.

Robert MATEI

Chris Rusu şi Alina Gălăţan premiaţi cu Bursa Rotary Reghin 

Oameni de lângă noi

Concurs pentru ocuparea unui post 
de secretar şi bibliotecar 

Chris Rusu premiat cu Bursa Rotary in valoare de 1000 de   lei 
de Mihai Badiu secretarul Clubului

Valeria Cârje a încheiat al 35-lea an din carieră cu absolvenţii clasei a 
III- a A

Liceul Tehnologic ,,Aurel Perşu,, din 
Tîrgu-Mureş organizează în data de 28 
iulie, concurs pentru ocuparea pe peri-
oadă nedeterminată a unui post vacant 
cu o jumătate de normă de secretar S 
(secretar cu studii superioare) şi un 
post vacant cu o jumătate de nomă de 
bibliotecar S (bibliotecar cu studii su-
perioare). Dosarele de înscriere la con-

curs se depun la secretariatul Liceului 
Tehnologic ,,Aurel Perşa,, în intervalul 
25 iunie - 22 iulie 2015, între orele 9.00 
- 14.00. Printre condiţiile de participare 
se cer candidaţilor studii de nivel supe-
rior cu diplomă de licenţă, vechime în 
muncă minim 5 ani, cunoştinţe privind 
legislaţia din învăţământul preuniver-
sitar, cunoştinţe specifice postului, cu-
noaşterea şi utilizarea programelor Ms 
Office, Internet  6 şi disponibilitate la 
timp de lucru prelungit. 

Robert MATEI Asociaţia Culturală „Amintiri din stră-
moşi” organizează în 12 iulie, la ora 
15.00, a XV-a aniversare a Muzeului 
Etnografic „Amintiri din strămoşi” din 
Idicel Pădure, al rapsodului popular 
Rafila Moldovan. Partenerii evenimen-
tului sunt Consiliul Judeţean Mureş, 
Centrul Judeţean pentru Cultură Tra-
diţională şi Educaţie Artistică Mureş, 
Muzeul Judeţean Mureş şi Comuna 
Brîncoveneşti. Fondatoarea muzeului 
Rafila Moldovan, este o localnică în-
drăgostită de tradiţia populară, dragos-
te pe care încearcă să o insufle tuturor 
prin prezenţa sa alături de produsele 
tradiţionale la toate   evenimentele de 
artă populară din judeţul Mureş şi din 
ţară. Reamintim că în  2014  în incin-
ta muzeului ,,Amintiri din Strămoşi” 

fondatoarea şi-a lansat cel de-al treilea 
volum semnat Rafila Moldovan şi in-
titulat sugestiv “Lumea de la început”. 
(R.M.)

Rafila Moldovan vă invită la aniversarea 
muzeului „Amintiri din Strămoşi” 
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Hala Agroalimentară din Reghin aproape de finanţare

Joi, 2 iulie, sub coordonarea de speci-
alitate a Direcţiei de Investigare a Cri-
minalităţii Economice, poliţiştii au des-
cins la locuinţele mai multor persoane 
bănuite de evaziune fiscală şi la sediile 
societăţilor administrate de acestea. 
Este vorba despre 17 percheziţii, în 3 
judeţe: Mureş, Teleorman şi Arad, la 
persoane bănuite că ar fi cauzat un pre-
judiciu de aproximativ 216.000 de lei, 
prin evaziune fiscală.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 
februarie-iunie 2015, 10 persoane ar fi 
achiziţionat, din spaţiul intracomuni-
tar animale şi concentrate alimentare, 
pe care ulterior le-ar fi comercializat 
pe teritoriul României, transporturile 
nefiind însoţite de documente legale 
de provenienţă sau transport. Veni-
turile obţinute în acest fel nu au fost 
declarate organelor fiscale. În aceeaşi 
perioadă, persoanele bănuite de fapte 
de evaziune fiscală ar fi achiziţinat bo-
vine de pe teritoriul României, pe care 
ulterior le-ar fi comercializat în spaţiul 
intracomunitar, animalele nefiind luate 

în evidenţele medicilor veterinari din 
circumscripţii. Cei în cauză ar fi desfă-
şurat activităţile în calitate de persoane 
fizice, transporturile nefiind însoţite de 
documente legale de provenienţă sau 
transport, veniturile obţinute în acest 
fel nefiind declarate organelor fiscale 
teritoriale.
Din vânzarea animalelor, suspecţii 
ar fi obţinut venituri de aproximativ 
1.350.000 de lei, prejudiciul estimat 
pentru perioada cercetată fiind de 
aproximativ 216.000 de lei.
Acţiunea s-a desfăşurat  în cadrul unui 
dosar penal aflat în instrumentarea 
Serviciului de Investigare a Crimina-
lităţii Economice – Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Mureş, sub suprave-
gherea Parchetului de pe lângă Tribu-
nalul Mureş, cu participarea a peste 50 
de poliţişti. Activităţile au beneficiat de 
sprijinul informativ şi tehnic al Servi-
ciului Român de Informaţii, la acţiune 
au participat şi jandarmi.

Percheziţii pentru evaziune fiscală în 
judeţul Mureş

Şedinţa extraordinară de la începutul 
lunii iulie a adunat consilierii locali în 
sala de şedinţe pentru a vota cele trei 
proiecte de hotărâre. Primul proiect de 
hotărâre a vizat rectificarea bugetului 
general al Primăriei municipiului Re-
ghin pe anul 2015, urmat de proiectul 
privind organizarea şi desfăşurarea lici-
taţiei publice în vedera închirierii unor 
suprafeţe de teren în Parcul Tineretului 
din municipiul nostru. 
Punctul suplimentar de pe ordinea de 
zi aprobat de consilierii locali a cuprins 
aprobarea predării către Ministerul 
Dezvoltării Regionale prin Compania 
Naţională de Investiţii a amplasamen-
tului şi asigurarea condiţiilor în vede-
rea executării obiectivului de investiţii 
„Construire Hală Agroalimentară în 

municipiul Reghin”. 
Se pare că dacă totul va decurge bine, 
reghinenii şi toţi cei care vor frecventa 
Piaţa de Joi, nu vor mai fi nevoiţi să facă 
cumpărăturile ori să îşi vândă produ-
sele în condiţii de ploaie sau caniculă. 
Toate aceste lucruri vor fi posibile oda-
tă cu aprobarea finanţării proiectului 
pentru construirea Halei Agroalimen-
tare acoperită, ce se doreşte a fi con-
struită în Reghin în locul actualei Pieţe 
de Joi. 
„Nici nu pot să cred că obţinem aceas-
tă finanţare pe care sper să o ducem la 
bun sfârşit. A fost un proiect curajos, 
la început am avut o reţinere pentru 
că este un proiect mare pentru ca Re-
ghinul să aibă ca toate municipiile im-
portante o hală agroalimentară. Aici 
producătorii noştri pot să-şi desfacă 
şi să-şi valorifice produsele în condiţii 

de igienă maximă, iar noi cumpără-
torii putem fi siguri că aceste produse 
se vând în condiţii de calitate. Va fi o 
suprafaţă în care toţi producătorii din 
zona Reghinului şi nu numai, pot să 
vină şi să-şi închirieze spaţii şi să facă 
comerţ civilizat. Încă nu ştim când vor 
fi demarate lucrările pentru că săptă-
mâna viitoare intrăm în marea comisie 
de la Compania Naţională de Investiţii 
(C.N.I) care sper să ne dea avizele, iar 
apoi urmează să ajungem la Ministerul 
Dezvoltării pentru finanţare. Dacă tre-
cem de aceste comisii începem lucrările 
la Hală anul acesta” a declarat primarul 

municipiului Reghin, Maria Precup. 
Administraţia locală s-a gândit şi la 
ceea ce se va întâmpla cu comercianţii 
pe toată perioada construcţiei care se 
preconizează că va dura zece luni, astfel 
că există mai multe variante. Este vorba 
fie de Piaţa Mică pentru comercianţii 
ce au nevoie de spaţii mici, iar pentru 
cei care au desfacere cu produse agro-
alimentare unde au nevoie de o supra-
faţă mai mare se va face o extindere pe 
strada Bălcescu. 

Codruţa ROMANŢA

Piaţa de Joi, vedere de sus
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Zilele Brîncoveneştiului şi Târgul cireşelor - un succes       

Fiii satului la Dedrad

Comuna Batoş îmbracă straie de săr-
bătoare în data de 19 şi 20 iulie 2015, 
când localnicii marchează „Fiii satului 
la Dedrad”. Acest eveniment se doreşte 
a fi un bun prilej de reîntâlnire şi bu-
curie, motiv pentru care invitaţia se 
adresează tuturor celor care locuiesc, 

sunt născuţi, căsătoriţi sau au o altfel de 
legătură cu satul Dedrad. 
Programul zilei de duminică debutează 
cu Sfânta Liturghie la Biserica Ortodo-
xă Sf. Ilie din Dedrad. De la ora 11:00 
are loc dezvelirea monumentului ridi-
cat în cinstea eroilor şi dezvelirea bus-
tului lui Avram Iancu. Cu această oca-
zie se desfăşoară ceremonia religioasă 

de sfinţire a celor două monumente. 
În program mai sunt incluse şi parada 
militară şi parada portului popular. Ad-
ministraţia publică locală s-a gândit şi 
la cuplurile care împlinesc 50 de ani de 
căsnicie, cupluri ce vor fi premiate. 
Spectacolul continuă cu cântece şi jo-
curi populare, dar şi cu prezenţa unor 
nume celebre ale muzicii populare ro-

mâneşti cum sunt Mihaela şi Ciprian 
Istrate şi Veta Biriş. 
Programul dedicat „Fiilor Satului De-
drad” continuă şi luni, 20 iulie, cu Sfân-
ta Liturghie, continuând cu manifestări 
sportive, meci de fotbal, un derby anual 
între echipele de tineri şi vârstnici. La 
toate acestea se adaugă mici, bere şi 
multă voie bună. 

Codruţa ROMANŢA

În perioada 3-5 iulie locuitorii comunei 
Brîncoveneşti au avut parte de trei zile 
de distracţii cu ocazia desfăşurării celei 
de a VII-a ediţie a Zilelor Brâncoveneş-
tiului care a inclus şi tradiţionalul Tîrg 
al cireşelor, sărbătoare care se ţine în lo-
calitate de peste un secol. La ediţia din 
acest an au răspuns invitaţiei organi-
zatorilor o delegaţie de 28 de persoane 
din Diosd (Ungaria) declarat de curând 
oraş în frunte cu noul primar Bago 
Laszlo. Printre oficialităţile prezente 
s-au numărat Nagy Zsigmond, subpre-
fectul judeţului Mureş, Csep Andrea, 
consilier judeţean UDMR şi unul din-
tre politicienii de perspectivă ai judeţu-
lui Mureş şi Kristóf József-Lóránt, pri-
marul comunei Aluniş. ,,A fost o ediţie 
extrem de reuşită, am fost chemat pe 
scenă de trei ori în faţa publicului, ar-
tiştii au cântat peste programul stabilit 
în desfăşurător datorită faptului că le-a 
plăcut atmosfera şi publicul nostru, am 
înregistrat un record la numărul de 
standuri şi nu în ultimul rând am acor-
dat 30 de diplome la activităţile sporti-
ve organizate în cadrul Zilelor Brînco-
veneştiului,, a precizat Ördög Ferenc, 
primarul comunei Brâncoveneşti.     

Dupla KáVé din Ungaria cap de afiş la 
Brâncoveneşti 

Deschiderea oficială a zilelor comunei 
au avut loc vineri 3 iulie la orele 21.00 
la Căminul Cultural din centrul comu-
nei cu un program cultural susţinut 
de Formaţiile de dansuri populare din 
Brîncoveneşti şi de grupul de artiste 
amatoare din localitate care au pus în 
scenă o piesă de teatru.  Ziua de sâmbă-
tă a fost dedicată activităţilor sportive, 
localnicii având parte de un mini-cam-
pionat de minifotbal la care s-au înscris 
6 echipe de fotbal de seniori şi juniori 
şi o echipă de old-boys din Diosd-Un-
garia şi au continuat cu întreceri de 

atletism la 50 şi 100 de metri viteză, 
concurs de biciclete şi de lovituri de la 
11 şi 7 metri pentru adulţi şi juniori. Pe 
cei mai buni dintre cei mai buni, orga-
nizatorii i-au premiat cu diplome de 
participare. Organizatorii şi oaspeţii au 
făcut un schimb de reţete culinare şi au 
gătit în bucătăria Căminului Cultural 
gulaş, papricaş, sarmale şi  supe. Seara 
a continuat cu trei concerte susţinute 
de artiştii din Ungaria de Dupla KáVé, 
solista Daniela Gyorfy şi trupa Insect 
din Odorheiul Secuiesc, seară la care 
au luat parte peste 800 de spectatori 
conform declaraţiilor organizatorilor. 
După recitalurile artiştilor la ora 23.50 
organizatorii au dat startul la spectaco-
lul focului de artificii, timp de 7 minu-
te, moment în care cerul comunei a fost 
împânzit cu milioane de luminiţe mul-
ticolore, artificiile fiind aplaudate mi-
nute în şir de cei prezenţi la eveniment. 

Subprefectul judeţului Mureş în pre-
mieră la Tîrgul cireşelor 

„E pentru prima dată când vin la acest 
tîrg al cireşelor, deşi din fragedă copi-
lărie am avut dorul de a veni la Brîn-
coveneşti pentru că mi-au plăcut şi îmi 
plac cireşele, dar nu am avut posibili-
tatea pentru că eu, locuind în Valea 

Nirajului, traseul nu mi-a fost la înde-
mână. Acum am primit o invitaţie din 
partea domnului primar Ördög Ferenc  
şi am venit cu plăcere la Brîncoveneşti 
şi am rămas plăcut impresionat de ce 
am văzut aici. Este o tradiţie păstrată de 
peste o sută de ani şi trebuie păstrată în 
continuare. Dacă vrem să lucrăm la un 
brand al acestui judeţ al Văii Mureşului 
atunci ceea ce reprezintă această locali-
tate şi acest târg în general, unde tole-
ranţa multietnică şi multiculturalitatea 
religioasă este la ea acasă şi trebuie să 
mergem pe această cale şi să exploatăm 
aceste valori de care dispunem” a preci-
zat Nagy Zsigmond, subprefectul Jude-
ţului Mureş.

150 de standuri cu comercianţi  au sa-
tisfăcut capriciile vizitatorilor  

În ziua de 5 iulie invitaţii din Diosd 
au participat la slujba de la biserica re-
formată din localitate, după care s-au 
îndreptat spre scena târgului pentru a 
viziona programul cultural pregătit de 
organizatori. Spectacolul prezentat de 
învăţătoarea Zsigmond Tunde din Vă-
lenii de Mureş, a debutat la orele 10.00 
şi a avut în program ansamblurile din 
Reghin, Aluniş, Lunca Mureşului, Idi-
cel Sat, Idicel Pădure, Vălenii de Mureş 
şi ansamblurile gazdă din Brîncoveneşti 
şi s-a încheiat la orele 12.30. Distracţia 
a continuat pe terenul târgului unde 
spectatorii s-au putut delecta în parcul 
de distracţii sau făcând cumpărături de 
la cele 150 de standuri ale comercianţi-
lor care au scos pe tarabe toată gama de 
produse de artizanat, legume şi fructe 
specifice unui târg de vară care se res-
pectă. 

Robert MATEI Cireşele au fost la mare căutare

Spectacol artistic pentru cei prezenţi
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Acolo unde pui suflet se naşte 
satisfacţia

„Vă promiteam anul trecut că vom în-
cerca să reînviem acest frumos obicei 
al locului, identitatea noastră, Târgul 
Fetelor de la Gurghiu. Vreau să vă măr-
turisesc că am început acest proiect cu 
mari emoţii, dar am fost mânat de do-
rinţa de a readuce în mijlocul nostru 
tradiţia, obiceiurile vechi. Trebuie să ne 
căutăm identitatea în istorie, în cultură, 
în tradiţii şi să nu uităm de valorile mo-
rale şi spirituale ale poporului român. 
Am fost convins că putem face acest 
lucru, aici la noi în Ardeal, în comuni-
tatea Gurghiului. Acum mă uit la ce am 
realizat împreună cu echipa mea şi mă 
declar mulţumit. A fost multă muncă şi 
implicare şi nu puteam face acest lucru 
fără înţelegerea şi sprijinul oamenilor 
de suflet din comunitatea noastră, a 
celor care au înţeles ce ne dorim. As-
tăzi, este doar un început, a ceea ce era 
cândva Târgul Fetelor. Sunt convins că 
anii care urmează vor face dovada, pas 
cu pas, a lucrului bine făcut. Vreau să 
mulţumesc personal tuturor celor care 
s-au implicat, pentru că acolo unde pui 
suflet nu se poate naşte decât împlini-
re, satisfacţie şi recunoştinţă. Haideţi să 
retrăim împreună  această minunată zi 
de sărbătoare, bucuria nunţii şi să mul-
ţumim lui Dumnezeu pentru această zi 
însorită, precum sufletul dumneavoas-
tră, al tuturor “ a declarat Laurenţiu 
Dumitru Boar, primarul comunei Gur-
ghiu. 

Să fim uniţi pentru a promova 
valorile

Ca noutate, în acest an, a fost realizat 
un sat alegoric, aşezat la poalele unor 
grandioşi stejari seculari, sat ce a cu-
prins standurile meşterilor populari. 
Tot aici, a fost scos la lumină obiceiul 
nunţii, punând în evidenţă “Carul cu 
zestrea miresei”, un alai pornit de la 
casa miresei, ajuns la casa mirelui unde 
“nuntaşii” s-au intins la o “Învârtită” şi 
la un joc “De-a lungu’,, dovedind că, 
prin acest târg, ne întoarcem în lumea 
satului de odinioară. La toate astea s-a 
adăugat lansarea CD-ului de muzică 
populară “Mâine-i târgul la Gurghiu”. 
“Mă bucur că suntem împreună astăzi 
şi că ştim să sărbătorim. Văd că de la 
an la an e ceva mai deosebit şi se vede o 
altă implicare a primarului şi a echipei 
sale pentru Târgul Fetelor. Trebuie să 
fim uniţi, să arătăm că avem valori şi să 
arătăm lumii întregi valoarea poporu-
lui român. Fiecare român are şi calităţi, 
nu doar defecte. Trebuie să promovăm 

aceste calităţi pentru a fi uniţi. Aici, mă 
simt acasă, pe această vale frumoasă” a 
precizat în discursul său deputatul Gli-
ga Vasile Ghiorghe. 
Târgul Fetelor de la Gurghiu a dovedit 
şi în acest an că este un adevărat eve-
niment cu tradiţie, organizat în aer li-
ber. Deşi publicul era obişnui cu ploaia, 
care dealfel făcea parte din tradiţie, anul 
acesta vremea rea a ocolit petrecăreţii. 

Nouă cupluri premiate pentru 
50 de ani de căsnicie

Dragostea şi respectul a dăinuit peste 
ani pentru cuplurile care au împlinit în 
acest an 50 de ani de căsnicie. Acest lu-
cru a fost marcat la Târgul Fetelor, oca-
zie cu care cele nouă cupluri au primit 
diplome din partea autorităţilor locale. 
O parte din cei premiaţi, au mărturisit 
că s-au cunoscut la acest Târg al Fetelor. 
Printre premiaţi a fost şi cuplul Anu-
ţa şi Toma Csinadi, care s-au declarat 
mândri de viaţa avută “Au fost 50 de ani 
cu bune şi cu rele. Pentru a avea o căs-
nicie fericită este nevoie de răbdare şi 
lămurire. În căsnicia noastră eu am fost 

mai aprigă, că altfel nu ştiu ce se alegea 
de căsnicia noastră”.
“Felicit primarul comunei Gurghiu şi 
echipa sa pentru perseverenţa cu care 
lucrează pentru păstrarea tradiţiilor. Pe  
lângă ce a avut Târgul Fetelor acum o 
sută cincizeci de ani, ediţia din acest an  
a mai pulsat cu ceva. Cu ocazia aceasta 
îi sărbătoreşte pe cei care acum 50 de 
ani au gustat din turta dulce cu oglin-
dă şi au păstrat gustul acesteia până azi. 
Îi rog pe dânşii, pe lângă urarea de a 
fi împreună mulţi ani de acum înain-
te, să ne împărtăşească din experienţa 
lor de viaţă, cum au reuşit să păstreze 
gustul acelei turte dulci de acum 50 de 
ani, pentru că  avem nevoie de această 
experienţă în zilele noastre” a declarat 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean 
Szabo Arpad.

Lucian Goga, prima dată la 
Târgul Fetelor

Printre oficialităţile prezente la eveni-
ment s-a numărat şi prefectul judeţului 
Mureş, Lucian Goga, care s-a aflat pen-
tru prima dată la acest eveniment “Mă 
bucur să fiu astăzi aici, pentru prima 
dată la acest frumos festival. Mă bucur 
că duceţi mai departe un eveniment a 
căror origini durează de sute de ani. 
Îmi încântă ochiul frumoasele costu-
me populare care ne fac să ne amintim 
că nu avem voie să ne uităm înaintaşii 
şi că nu avem voie să ne oprim aici, ci 
trebuie să ducem cu noi, prin dumnea-

voastră, multă vreme de aici încolo tra-
diţiile populare” a menţionat acesta în 
discursul său.
Denumirea de “târg de fete” derivă de 
la faptul că, aici se întâlnesc tinerii şi 
tinerele din localităţile învecinate Văii 
,fiind prilej de prietenie, de apropiere, 
de iubire şi de multe ori, de logodnă şi 
căsătorie. Plimbându-se de mână prin 
târg, perechile fac o paradă a portului 
popular, a frumuseţii şi a dragostei. Se 
cunosc mai bine, intră în jocul târgu-

lui, această legătură pentru unii fiind 
pe viaţă.“Este o surpriză plăcută şi se 
observă că de această dată efortul a fost 
unul suplimentar. Ceea ce văd eu astăzi 
aici la Gurghiu este faptul că s-a pus 
mult suflet, iar atunci când ne întâlnim 
cu sufletul, într-adevăr ne dă o stare de 
bine. Sufletul este alături de cântecul şi 
costumul  popular pe care astăzi l-aţi 
îmbrăcat cu generozitate” a declarat  
Ciprian Dobre, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Mureş.

Puiul Târgului

Cadoul numit şi “puiul târgului”, pe 
care-l primeau fetele cu această ocazie, 
era turta dulce în formă de inimioară, 
având în mijlocul ei aplicată o oglindă, 
în care, obraz lângă obraz, cei doi tineri 
se priveau şi se admirau. Fata îi dăruia 
feciorului o batistă. De multe ori, din 
târg, fata mergea acasă la fecior, gura 
lumii clasificând acest gest ca şi cum 
“a luat-o din târg” sau a “furat-o”. De 
cele mai multe ori aceste legături erau 
premeditate, nefiind vorba de acte cu 
violenţă. 
În trecut Târgul de la Gurghiu se ţi-
nea în centrul comunei, lângă castel. 
Mai apoi, înmulţindu-se “târgoveţii” 
acesta a fost mutat într-o luncă a râu-
lui Gurghiu, lângă podul care face tre-
cerea spre localitatea Caşva şi Adrian. 
Din cauza inundaţiilor din anul 1970, 
o mare parte din această luncă a fost 
distrusă, târgul mutându-se între două 
păduri de stejar, pe platoul Mocear, mai 
precis în locul în care se ţine astăzi. 
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Târgul Fetelor de la Gurghiu a îmbrăcat straie noi
Evenimentul a fost organizat de Primăria şi Consiliul Local Gurghiu în colaborare cu Asociaţia Comunităţii Văii Gurghiului şi Asociaţia 
Culturală „Pe Mureş şi pe Târnavă” . Deschiderea oficială a târgului a avut loc în prezenţa oficialităţilor care au fost întâmpinate la intrarea 
în satul alegoric cu pâine şi sare. 

Codruţa ROMANŢA

Familia Csinadi alături de prieteni, copii şi strănepot

Carul cu zestrea Miresei

Oficialităţile au avut doar cuvinte de laudă la adresa Târgului
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Printr-o ordonanţă de urgenţă care mo-
difică OUG 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, Guvernul a decis, în şe-
dinţa din 30 iunie 2015 ca începând cu 
1 august salariile de bază ale personalu-
lui nedidactic din învăţământul preuni-
versitar de stat, inspectoratele şcolare şi 
unităţile conexe, instituţiile de învăţă-
mânt superior de stat şi din bibliotecile 
centrale universitare să se majoreze cu 
12%.
Pe plan local de această majorare vor 
beneficia 100 de persoane angajate ca 
personal nedidactic, 55 din cadrul lice-
elor şi şcolilor din municipiu plus alţi 
45 de angajaţi de la cele 12 grădiniţe 
de pe raza municipiului. Reamintim că 
personalul didactic şi didactic auxiliar 
din învăţământul de stat a mai benefici-

at de creşteri salariale cu 5%, începând 
cu 1 martie 2015, şi va beneficia cu încă 
5%, începând cu 1 septembrie 2015 (în 
baza OUG nr. 83/2014, respectiv a Le-
gii nr. 71/2015 de aprobare a acestei or-
donanţe). Conform unui comunicat de 
presă de această majorare salarială vor 
beneficia 53.848 de persoane din învă-
ţământul preuniversitar de stat şi 7.468 
de persoane din învăţământul univer-
sitar, impactul bugetar estimat pentru 
acest an fiind de 38,6 milioane de lei, 
iar pentru anul 2016, de 115,8 milioane 
de lei.

Liceele şi şcolile din municipiu 
au 55 de persoane încadrate ca 
personal nedidactic   
 
Liceul ,,Petru Maior” are 18 angajaţi 
ca personal nedidactic (3 paznici, 1 fo-
chist, 1 electrician, 3 muncitori întreţi-
nere şi 10 femei de serviciu).

Liceul „Lucian Blaga” are 8 îngrijitoare- 
femei de serviciu, 1 muncitor de intre-
ţinere, 3 portari.    
Liceul Tehnologic ,,Ioan Bojor,, are în 
organigramă, personal nedidactic com-
pus din  6 persoane (4 - femei de servi-
ciu, 1 lucrător agricol, 4 paznici). 
Centru pentru Educaţie Incluzivă nr.3 
Apalina are 3 angajaţi ca personal nedi-
dactic  (2 - femei de serviciu şi un mun-
citor de întreţinere).  

Gimnaziul „Augustin Maior” are 12 
persoane personal nedidactic ( 6 - în-
grijitoare, 2 portari, 5 muncitori de în-
treţinere şi fochişti)
Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu” are 9 
persoane ( 2 - portari, 1 om de întreţi-
nere, 1 fochist şi 5 femei de serviciu).  
La Gimnaziul „Florea Bogdan” per-
sonalul nedidactic este format din 7 
persoane ( 4 - îngrijitoare, 1 paznic şi 2 
muncitori de întreţinere). 
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Se majorează salariile cu 12% pentru 100 de reghineni  
Robert MATEI


