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Sâmbătă, 15 august pe un lac privat din localitatea Goreni s-a desfăşurat un concurs de pescuit la plută organizat de postul de televiziune Gliga TV, concurs intitulat „Carasul de Aur”.

Editorial

Codruţa ROMANŢA
„Tată, sunt îndrăgostită de un băiat foarte departe de
mine… El locuiește în America. Ne-am cunoscut pe
un site de întâlniri, am devenit prieteni pe Facebook,
am vorbit pe WhatsApp, m-a cerut de nevastă pe
Skype. Am nevoie de acordul și binecuvântarea ta.
Tatăl a spus :
– Wow! Serios?? Atunci căsătorește-te pe Twitter, distrează-te online, cumpără-ți copiii de pe Tocmai.ro, și
dacă te-ai săturat de soțul tău vinde-l pe OLX”
Este un banc, dar unul foarte reuşit şi nu foarte departe de realitate.
Majoritatea avem un cont de facebook unde mulţi
dintre noi intrăm cel puţin odată pe zi. La început
eram fascinată, ştiam cine ce face şi ce locuri a mai
cutreierat. Totul a devenit dintr-o dată ciudat în „faţa

Generaţia care se iubeşte pe facebook
mea de carte”. Am început să văd fiecare ce mănâncă,
cu cine o face, unde o face. Bai mai mult, de curând
am văzut un copil prospăt născut, pozat de rude, în
spatele căruia proaspăta mamică aştepta să fie cusută
de moaşă. Oribil! Un alt utilizator s-a pozat pe patul
de spital plin de copci şi de sânge.
Nu ne mai interesează de nimic ce este în jurul nostru,
în stânga/dreapta subiectului. Suntem captaţi de imaginea în sine fără a privi şi a gândi cu atenţie înainte
de a publica o fotografie pe facebook. Riscăm astfel,
să ne trezim la capul nostru cu o pereche de chiloţi.
Nu cred că suntem mai sănătoşi şi mai fericiţi decât
ceilalţi care nu intră în contact cu lumea virtuală. Poate vă întrebaţi de ce? Pentru că uităm adevărata valoare, adevăratul sens al socializării. Ne ascundem în
spatele unui ecran, fie mobil ori desktop, în speranţa
că asta ne uşurează conversaţia.
Nu mai percepem diferenţa dintre pozitiv şi negativ.
Acum, copil de un an şi jumătate ştie deja să dea cu
degetul pe tabletă. Cei cu câţiva ani mai mari, au uitat
deja cum arată o jucărie adevărată.
Cred că printre puţinele reclame difuzate pe tv care
mi-au captat atenţia este cea în care un copil de vreo 6
anişori se dă mare campion la tenis. Însă, atunci când
ia contact cu o paletă de tenis adevărată, întreabă de
unde se porneşte.
Sunt de acord că site-urile de socializare au rolul lor,
dar haideţi să nu le folosim împotriva noastră!
Am tot citit că telefoanele mobile şi navigarea pe in-

ternet provoacă dependenţă asemeni drogurilor.
Totuşi, nu cred că dacă nu ne primim doza de tehnologie, ne putem transforma în roboţi care uită să
simtă, să iubească pe viu. Cred că mai există speranţă
de schimbare!
Nu ne mai vizităm rudele, prietenii, ci ne limităm la
un „ce faci?” pe facebook.
Dacă veţi ieşi în oraş la un suc, faceţi un experiment
simplu. Lăsaţi-vă telefonul acasă ori nu-l scoateţi din
buzunar. Uitaţi-vă în jurul vostru şi urmăriţi-i cu
atenţie pe cei de la mesele vecine (de multe ori este
suficient să te uiţi la masa ta). O mare parte dintre ei,
fie chiar zece la masă, uită să socializeze. Stau cu ochii
aţintiţi în telefon şi nu-şi vorbesc minute întregi.
Mi-aş dori să nu ne creştem copiii manipulaţi de acest
viciu, de telefoane, tablete şi televizoare. Urmăresc cu
plăcere o fostă profesoară şi la modul cum îşi creşte
fetiţa. O face inocent, autentic, pur şi firesc. Acel copil
ştie ce înseamnă să te joci în natură, ştie ce înseamnă
că atingi pe viu un animal fie el porc ori capră, fetiţa
asta ştie chiar gustul pământului. Toate astea pentru
că nu-i sunt interzise şi este lăsată să crească într-un
mediu care nu este afectat de tehnologie.
Sunt multe de spus, dar astăzi mă opresc aici. Spun
doar atât: există viaţă şi după facebook!
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,,Microfonul de Argint” Festival Concurs de Muzică Uşoară Veche pentru tinerii judeţului Mureş
Robert MATEI
Concursul ,,Microfonul de Argint”,
se organizează ca activitate în cadrul
proiectului cu acelaşi nume finanţat de
către Consiliul Judeţean Mureş şi implementat de Asociaţia Keist în parteneriat cu Palatul Copiilor Tîrgu-Mureş.
Festivalul concurs de muzică uşoară se
adresează elevilor şi tinerilor din judeţul Mureş şi îşi doreşte să creeze o
punte de legătură între generaţii prin
abordarea genului de muzică uşoară atât românească cât şi maghiară, a
marilor compozitori autohtoni sau din
alte zone cântată de marii artişti ai judeţului nostru pe scenă, la manifestări
culturale, nunţi şi alte evenimente. Prin
acest proiect tinerii ajung să aprecieze
mesajul şi muzicalitatea creaţiilor şi să
se conecteze cu valorile părinţilor şi
bunicilor lor, demonstrând perenitatea pieselor muzicale. Manifestarea are

caracter competitiv şi are ca principale
obiective, descoperirea şi promovarea
copiilor şi adolescenţilor talentaţi în interpretarea muzicii specifice vârstei lor,
dezvoltarea spiritului de competiţie şi
corectitudine şi promovarea dragostei
pentru artă. Concursul se va derula pe
trei etape de vârstă şi două secţiuni (solişti şi duet sau trio). Grupa I este dedicată copiilor cu vârste între 10 şi 12 ani,
Grupa a II-a, concurenţilor între 13-15
ani şi Grupa a III-a, pentru cei care au
între 16-18 ani. Juriul va fi compus din
specialişti, personalităţi ale muzicii şi
culturii judeţene ale căror decizii sunt
definitive şi nu pot fi contestate. Câştigătorul va fi desemnat concurentul
care va obţine cel mai bun punctaj în
urma cumulării notelor acordate de
juriu. Piesele trebuie să aparţină compozitorilor români sau maghiari, iar
repertoriul adecvat vârstei şi posibilităţilor vocale ale solistului.

Perioada de desfăşurare a concursului
În perioada 16-30 octombrie se desfăşoară prima etapă de înscriere în concurs şi transmiterea negativelor la Palatul Copiilor din Tîrgu-Mureş în format
MP3, pe adresa de e-mail, pctargumures@ gmail.com şi acordul compozitorului piesei sau declaraţia de asumare
a responsabilităţii (părinte, profesor)
pentru utilizarea piesei în concurs. În
21 noiembrie are loc etapa a II-a festivalul concurs şi în 22 noiembrie etapa a
III-a promovarea câştigătorilor pe siteul Palatul Copiilor Tîrgu-Mureş. Fiecare cadru didactic, coordonator şcolar
şi concurenţii, elevi sau tineri ale căror
creaţii artistice au fost premiate, vor
primi diplome. Premiile şi diplomele
vor fi acordate într-un cadru festiv, declară organizatorii.

Doina Mureşului a reprezentat România în Ungaria
În perioada 23-27 iulie, Ansamblul
“Doina Mureşului” din Reghin a participat la un Festival Internaţional de
Folclor ce s-a desfăşurat în Ungaria.
Doina Mureşului a reprezentat România, alături de ţări precum Letonia,
Lituania, Belgia, Polonia, Bulgaria, Cehia, Ungaria. A susţinut trei spectacole
la Csongrad, Mindsent şi Hodmezovasarhely. Membrii Ansamblului s-au întors cu mai multe diplome şi un trofeu
al Festivalului. De menţionat faptul că
toate cheltuielile de transport au fost
asigurate de Consiliului Local şi Primăria municipiului Reghin. Doina Mureşului a reprezentat România pe scene
din afara graniţelor pentru a XIV-a
oară.

Ansamblul Doina Mureşului

Se pot depune cereri pentru racordarea la reţeaua
de canalizare

În atenția locuitorilor străzilor:
Pandurilor, Gheorghe Șincai, Koss Ferenc, Simion Bărnuțiu, Gării, Lăcrămioarelor, Muncitorilor, Ierbușului,
Câmpului, Trandafirilor, Nouă, Căliman, Ioan Marinovici, Gorunului, Molidului, Florilor, Șoimilor, Pavatorilor,
Margaretelor, Cimitirului, Semănătorilor, Căprioarelor, Mărului, Prunului, Spicului, Ghiocelului, Narciselor,
Viilor, Rudolf W. Regeny, Orizontului, Mihai Viteazu, Pădurii, Pietroasei,
Pășunii, Dedradului

Având în vedere recepționarea lucrărilor prin POS Mediu, vă facem cunoscut
faptul că pentru a vă putea racorda la
rețeaua de canalizare a orașului, trebuie
să depuneți o cerere tip la SC COMPANIA AQUASERV SA, Sucursala Reghin
de pe strada Gurghiului, nr.65.
SC COMPANIA AQUASERV SA a
adus la cunoștința locuitorilor de pe
aceste străzi printr-o circulară, demersurile necesare pentru racordarea la
rețeaua de canalizare.
Mai multe informații puteți afla de la

punctele de relații cu clienții ale SC
COMPANIA AQUASERV SA, telefonic, la nr. 0265-512800 sau 02655111569, prin email la adresa reghin@
aquaserv.ro sau accesând pagina web a
societății www.aquaserv.ro, unde puteți
descărca și cererile tip de contractare.
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Reghin

Începând cu anul 2014, fermierii mureşeni pot folosi, în mod gratuit, nămolul
provenit de la staţiile de epurare a apei
uzate, drept îngrăşământ în agricultură.
Studiile efectuate atât la nivel naţional cât şi local, demonstrează faptul că
aplicarea pe sol a nămolului de epurare
îmbunătăţeşte în mod progresiv fertilitatea solului şi în mod particular proprietăţile sale fizice, datorită adăugării
de materie organică, lucru care este
benefic pentru îmbunătăţirea cultivabilităţii solurilor argiloase. Conform
acestor studii, cerealele şi culturile in-

dustriale sunt cele mai adecvate folosirii nămolului pe post de îngrăşământ.
Cele şase staţii de epurare existente în
aria de operare a AQUASERV, la TîrguMureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni,
Cristuru Secuiesc şi Iernut, împreună
cu cea nou construită la Luduş, produc
aproximativ 38 de mii de tone de nămol
anual. Conform studiilor, dozele de nămol necesare pentru 1 hectar de teren
agricol sunt cuprinse între 25 şi 30 de
tone.
Nămolul este oferit gratuit de Compania AQUASERV, fiind necesară doar
încheierea unui acord de colaborare cu
operatorul. De altfel, compania trans-

ŞTIRI

Urmărit internaţional
pentru infracţiuni economice, depistat pe raza
comunei Ibăneşti

Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie
Ibăneşti, au depistat pe raza comunei
Ibăneşti, în data de 6 august, un bărbat de 52 de ani, din comuna Albeşti,
judeţul Constanţa, pe numele căruia
autorităţile din Danemarca au emis un
Mandat de Arestare Europeană, pentru
săvârşirea de infracţiuni economice.
Prin faptele lui, acesta ar fi creat statului danez, prejudiciu în valoare de
8.514.068 coroane daneze (DKK).
Bărbatul a fost reţinut şi va fi prezentat
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Mureş.

Confiscare material lemnos
Lemn, în valoare de 12.300 de lei, confiscat de poliţişti, în urma unei acţiuni
desfăşurate la data de 6 august a.c.
Poliţiştii Postului de Poliţie Lunca Bradului, au oprit pe un drum forestier,
de pe raza comunei Lunca Bradului,
în data de 6 august o autoutilitară condusă de un bărbat, de 31 de ani, din
comuna Sărmaş, judeţul Harghita, care
transporta cantitatea de 35,96 mc de
material lemnos, respectiv lemn rotund
răşinoase, conform avizelor de însoţire.
În urma măsurătorilor şi a cubajului
efectuat de către specialiştii Ocolului
Silvic Lunca Bradului, a fost constatată
o neconcordanţă între datele înscrise
pe avizul de transport şi cantitatea de
lemn transportată (46,786 mc).
Conducătorul auto a fost sancţionat
contravenţional în conformitate cu
prevederile Legii nr. 171/2010, iar cantitatea de lemn, în valoare de 15.000 de
lei, a fost confiscată.
La aceeaşi dată, poliţiştii Biroului de
Combatere a Delictelor Silvice, au aplicat 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 6000 de lei şi au confiscat 11,18
mc de cherestea răşinoasă, în valoare
de 7300 de lei, în urma unei acţiuni
desfăşurate pe ruta Tg. Mureş - Reghin
– Ibăneşti.
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portă, aplică nămolul pe terenurile
agricole şi face studii agrochimice, pedologice şi de monitorizare a acestora,
împreună cu Oficiul Local de Studii Pedologice, în mod gratuit.
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Jurnal de pescuit

„Carasul de Aur” câştigat de Cristian Căşvean
Codruţa ROMANŢA

Sâmbătă, 15 august pe un lac
privat din localitatea Goreni s-a
desfăşurat un concurs de pescuit la plută organizat de postul
de televiziune Gliga TV, concurs
intitulat „Carasul de Aur”. Competiţia s-a organizat după un regulament pe care organizatorii
l-au respectat cu stricteţe, deşi
s-a pus mai mare accentul pe
distracţie, tocmai pentru a nu se
crea conflicte între participanţi.
30 de echipe pasionate de pescuit s-au înscris în concurs având
parte de o zi cu foarte mult soare,
iar cei norocoşi, şi de peşte.
Ora 6:00 – Ne trezim cu noaptea-n cap,
cum s-ar spune, cu toate că deja ziua
şi-a făcut simţită prezenţa, aruncând
primele raze de lumină. Pregătim toate cele necesare şi plecăm degrabă către birou. La ora 7:30 este programată
plecarea spre lac, iar colegii de la TV
mai au încă de încărcat cele necesare în
maşini.
Ora 6:55 – Aşteptăm să deschidă magazinul pentru pescuit. Nu puteam
pleca într-o aventură pescărească fără
momeală.
0ra 7: 05 – Suntem ajunşi la birou, dar
nu înainte de a trece pe la magazin pentru cornuri proaspete şi o cafea fierbinte.
Ora 7:30 – Organizatorii se încadrează
perfect în programul stabilit şi pleacă
către lac alături de o parte din participanţi. Cei care nu au avut cu ce să se
deplaseze până la lac, le-a fost asigurat
transportul, în timp ce alţii au venit cu
maşinile personale.
Ora 8:00 – Toată lumea este prezentă la
locul „faptei”. Se pregăteşte şedinţa tehnică, se trag la sorţi standurile. Echipele pot fi formate din maxim două persoane, dar se poate pescui cu o singură
undiţă la fiecare stand. Participanţilor li
s-a adus la cunoştinţă că este luată în
considerare doar specia caras.
Ora 9:00 - startul primei runde s-a dat
după ce fiecare participant şi-a luat în

primire standul. Soarele s-a cocoţat
deja sus pe ceruri lovind cu putere în
participanţi. Unii mai norocoşi au avut
parte lângă stand de umbră.
Ora 11:00 – Se face strigarea pentru
primul cântar. Unii ajung pentru cântărire fericiţi, cu pradă multă în plasă.
Pe cei mai puţin norocoşi nu-i trădează tristeţea deoarece au venit la pescuit
mai mult pentru relaxare.
Ora 11: 15 – După cântărire se face o
pauză binemeritată, cei mai mulţi căutând umbra pentru odihnă. Toată lumea se relaxează până aproape de ora
amiezii.
Ora 12:00 – Participanţii sunt deja în
standuri. A avut loc a doua tragere la
sorţi pentru schimbarea standurilor.
Aşa că, cei care nu au avut fir întins în
prima etapă, speră să prindă măcar un
peştişor până la finalul zilei în standul
nou câştigat.
Ora 13:00 – Participanţii se străduiesc
să prindă cât mai mult peşte pentru
că terminarea concursului se apropie.
Pe marginea lacului mai zărim câteun
membru de echipă, retras la umbră, cu
cartea-n mână, semn că aerul curat îi
face bine.
Ora 13:55 – „Mai sunt cinci minute” –
se aude arbitrul. Cei care au dorit s-au
putut întoarce acasă cu captura.
Ora 14:00 – Toată lumea scoate undiţele din apă şi se îndreaptă spre a doua
cântărire. Unii vin la punctul de cântărire doar cu undiţele în mână fără
captură. Se pare că firul n-a fost întins
pentru toată lumea.
Ora: 15:00 - Clasamentul s-a dat peste
cap faţă de primul cântar. Răsturnare
de situaţie.
Se adună cantităţile, se fac calculele şi
se trage linie. În cele din urmă câştigătorii sunt desemnaţi.

Locul I cu o captură de 4, 320 kg –
Căşvean Cristian
Locul II cu o captură de 3,540 kg –
echipa Călin Cârstea şi Florin Romanţa
Locul III cu o captură de 2,900 kg –
Modoras Jozsi
Cel mai mic peştişor (mai mic decât
peştele de pe diplomă) – Virgil Panfile
Pasionat de pescuit de mic copil, reghineanul Cristian Căşvean a reuşit să
câştige concursul organizat de Gliga
TV. Câştigătorul „Carasul de Aur” s-a
calificat la faza naţională de pescuit
organizată de AGVPS ce va avea loc la
Vârşolţ judeţul Sălaj în perioada 28 –
30 august. „A fost o zi minunată, deşi
a fost foarte cald. Toate weekend-urile
le petrec pe malul apei, pe bălţi, lacuri.
Lacul pe care am pescuit azi este unul
tânăr cu perspectivă de peşti mari” a
declarat câştigătorul.
Cristian Căşvean s-a prezentat în concurs cu beţe foarte scumpe, în care a investit mulţi bani. „Am avut ghinionul
chiar să rup un băţ de 900 de lei” ne-a
mărturisit acesta.
Soţia este mereu alături de el când vine
vorba de pescuit acceptându-i ieşirile
repetate la sfârşit de săptămână. „Acceptă pentru că şi ea este pasionată de
pescuit şi ieşim mereu împreună” a
adăugat Cristian Căşvean.
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La Sărbătoarea Cepei vor fi focuri de artificii în premieră
pe cerul Suseniului

Concurs de gătit, diplome de excelenţă, kurtos
kalacs şi tocană de miel

Robert MATEI
Primăria şi Consiliul Local Suseni organizează în 22 - 23 august ediţia a II-a
a Festivalului Cepei. Sărbătoarea va
avea loc la fel ca anul trecut pe terenul
de fotbal. Moderatorul evenimentului
va fi Andrei Romanică, ,,fiul comunei”
şi solist de muzică populară. Scopul
sărbătorii este de a promova simbolul
locului: ceapa roşie, dar şi de a prezenta localnicilor muzica şi dansurile
specifice zonei. Spectacolul va cuprinde
recitaluri de muzică în stiluri diferite,
printre invitaţii de seamă ai festivalului
din acest an se numără Florin Vos, formaţia New-Proscenium, Dorina Oprea,
Maria Neag şi Nelu Şopterean. ,,Bugetul
festivalului este în valoare 15.000 de lei,
din bugetul local, este o sumă cu care
sperăm să organizăm o ediţie mai reuşită decât cea de anul trecut pentru că
avem deja experienţă” a declarat pentru
„Glasul Văilor”, Mircea Mariş primarul
comunei Suseni.

Capul de afiş Florin Vos
În prima zi de festival vor răsuna în
boxele de pe terenul de fotbal din Suseni muzica uşoară cu formaţia NewProscenium din Tîrgu-Mureş, iar seara
va continua cu o discotecă în aer liber

Mircea Mariş, primarul comunei Suseni
pentru tinerii din zonă care se va încheia la orele 24.00. „În ziua de 23 august
manifestările vor debuta la ora 12:00,
după încheierea oficiilor religioase din
lăcaşurile de cult de pe raza comunei
cu deschiderea oficială a festivalului,
la care vor lua parte doar oficialităţiile
locale, primar, viceprimar, angajaţi ai
administraţiei locale, consilieri locali şi
preoţi din comună. Oficialităţile de la
judeţ vor fi primite de organizatori în
jurul orei 16.00„ a mai precizat Mircea
Mariş.
Spectacolul de duminică va debuta cu
soliştii şi ansamblurile de muzică popu-

lară din comună şi de pe Valea Mureşului, care va continua cu recitaluri ale
artiştilor Narcisa şi Teodor Ţogorean şi
Dorina Oprea de la Ansamblul Mureşul din Tîrgu-Mureş, Nelu Şopterean,
Monica Pârlea, Ovidiu Furnea, Ioan
Şumandea. Capul de afiş al festivalului
va fi solistul reghinean Florin Vos care
va susţine un recital de 45 de minute cu
cele mai îndrăgite piese de petrecere şi
etno din discografia artistului. Festivalul se va încheia în jurul orei 22.00 cu
un foc de artificii de 5 minute, realizat
în premieră pe cerul comunei Suseni.

În cadrul festivalului se va organiza un
concurs de gătit care va avea ca şi ingredient principal ceapa. Se vor premia cuplurile din Suseni care au împlinit 50 de
ani de căsătorie, iar elevii care s-au evidenţiat în acţiuni extraşcolare, la tabere
de pictură vor fi recompensaţi. Nu în
ultimul rând se vor acorda diplome de
excelenţă pentru cadrele didactice pensionate de pe raza comunei, în semn de
mulţumire pentru activitatea prestată
în folosul comunităţii. Conform organizatorilor în cadrul festivalului va fi
amenajat un parc de distracţii pentru
copii, iar pentru adulţi mititei şi berea
rece va fi la discreţie. Pentru gurmanzii iubitori de mâncăruri ,,ca la mama
acasă”, comercianţii locali îi vor servi pe
participanţi cu kurtos kalacs un produs
tradiţional delicios cu tradiţie la Suseni
dospit de brutăria SC Multibrut Tradiţional SRL şi produse tradiţionale de
stâna, balmoş, tocană de miel şi de ied
şi celebrul boţ cu brânză, toate pregătite
de luiereanul Oancea Eugen.
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Modernizarea parcului de contoare continuă
Codruţa ROMANŢA
Acţiunea de modernizare a parcului de
contoare de branşament, demarată de
Compania AQUASERV în data de 16
iunie 2015, decurge foarte bine.
Până în data de 21 iulie 2015 au fost
înlocuite 11.665 de contoare din totalul de aproximativ 38000 existente în
aria de operare, ceea ce reprezintă peste 30%. Defalcată pe localităţi, situaţia
se prezintă astfel: Tîrgu-Mureş – 5560
înlocuite din 14400, Reghin - 2734
înlocuite din 6742, Luduş - 1529 înlocuite din 3689, Iernut - 1162 înlocuite
din 1739, Sighişoara - 680 înlocuite din
5528 (înlocuirea a început în data de 7
iulie 2015).
Vă reamintim că, datorită unei investiţii de aproximativ 22 de milioane de

lei, vor fi înlocuite aproape 40 000 de
contoare de branşament, cu altele mult
mai performante, care permit printre
altele, citirea de la distanţă a consumului de apă potabilă. Această investiţie
este inclusă în proiectul Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei
de operare a Operatorului Regional
S.C. Compania AQUASERV SA Tîrgu-Mureş – Obiectul 02. MS-DOT-02
Modernizare parc contoare, proiect cofinanţat din Fondul de coeziune al U.E.,
prin Programul Operaţional Sectorial
POS Mediu 2007-2013.
Atât pentru Compania AQUASERV cât
şi pentru clienţi, noile contoare sunt o
investiție avantajoasă, care reduce costurile privind deplasarea și personalul
necesar pentru citirea fizică a vechilor

contoare. Deasemenea, acurateţea înregistrărilor este asigurată, noile contoare furnizând date corecte, fără erori,
având o clasă de precizie superioară.
Toate contoarele sunt prevăzute cu
module radio, care permit citirea consumurilor de la distanță. Astfel, consumul înregistrat poate fi citit cu regularitate şi cu o frecvenţă crescută, chiar
și atunci când angajații AQUASERV
nu au acces la contor, iar facturarea se
poate face pe baza consumului real,
nu a unor estimări. Mai mult, înregistrările sunt stocate în baze de date, din
care pot fi aflate cu ușurință valorile din
orice moment și depistate în timp real
consumurile neobișnuit de mari, care
ascund eventuale defecte ale rețelelor
interioare.

CFR anunţă reduceri pentru elevi şi studenţi în
vacanţă la mare Plus; 35% la tren IR şi de 50% la tren R gio, clasa a 2-a, în tot timpul anului caRobert MATEI

CFR Călători a anunţat că oferă, şi în
acest sezon estival, tarife reduse cu 25%
pe toate trenurile spre şi dinspre mare,
pentru „Minigrup 2 - 5”, facilitatea fiind valabilă în toate zilele săptămânii,
şi în zilele de vineri şi duminică. În
cadrul acestei oferte, tinerii de până la
18 ani beneficiază de 50% reducere faţă
de tariful plătit de un adult. În plus, la
trenurile cu regim de rezervare, pentru
biletele cumpărate online, se acordă o
reducere suplimentară de 5%. CFR Călători a mai anunţat că pasagerii îşi vor
putea transporta zilnic şi bicicleta la
Constanţa şi retur, în trenurile IR 1985,
IR 1582, IR 1587, IR 1588. Tariful pentru transportul unei biciclete este de 10
lei la tren IR. Pasagerii mai au la îndemâna şi alte reduceri importante din
tariful de transport pentru destinaţii
interne, precum 10% la călătoria dusîntors; între 15% şi 25% la cumpărarea
cu anticipaţie; 25% prin Cardul Tren

cu oferta Cartea VSD (vineri, sâmbătă,
duminică).

Pentru grupuri de peste
20 de persoane, C.F.R.
face reduceri de până la
35%
Puţini români ştiu că Hotărârea de Guvern nr. 309/1996 privind acordarea
de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru
transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval de
care beneficiază elevii şi studenţii din
învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, cu modificările şi completările ulterioare, prevede:
pentru elevii din învăţământul primar
şi secundar, precum şi pentru studenţii
din învăţământul universitar de stat şi
particular acreditat, cursuri de zi, reducere de 50% din tariful trenurilor Re-

lendaristic. Legitimaţiile de călătorie cu
50% reducere la tren regio se eliberează
la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de cale ferată pe baza carnetului de
elev pentru elevi, respectiv a legitimaţiei de student pentru reducere transport
pentru studenţi, vizate la zi pentru anul
şcolar / universitar în curs.
Un alt avantaj în această vară pentru călătorii CFR sunt reducerile cuprinse între 15% şi 35% cu «Biletul de weekend»
şi între 31% şi 56% reduceri de weekend (în zilele de vineri până duminică
inclusiv) la trenurile IR care circulă pe
Valea Prahovei, pe rute între SinaiaBraşov şi retur. Pentru grupuri de peste
20 de persoane, reducerile sunt de până
la 35%”, se precizează într-un comunicat de presă al Societăţii de Transport
Feroviar de Călători.

Kastamonu a cerut revocarea unei Hotărâri a CL
Reghin
prin Hotărâre de Consiliu Local. Nu mai repede asupra legalităţii acestei hoCodruţa ROMANŢA

Consilierii locali reghineni s-au întrunit în şedinţa ordinară joi, 30 iulie 2015,
unde la punctul diverse, au primit o
plângere prealabilă din partea investitorului SC Kastamonu România SA prin
care solicită Consiliului Local Reghin
revocarea în integralitate a HCL 54 din
22 aprilie 2015 privind protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi a biodiversităţii din Reghin.
Consilierii Locali nu au dat curs acestei plângeri „Acest proiect a fost votat
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ştiu dacă mai era necesar să mai fim întrebaţi odată dacă vrem sau nu vrem....
să ce? Să renunţăm la ceea ce am votat
odată? Am fi fost caraghioşi!” a declarat în cadrul şedinţei, consilierul Viorel
Ţongea.
Totodată, consilierul Nagy Andras a
declarat faptul că „Hotărârea privind
protejarea mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi a biodiversităţii,
aprobată de noi nu are nicio legătură
cu această plângere prealabilă. Solicit
să purtaţi corespondenţă cu corpul de
control al Prefecturii, să se exprime cât

tărâri”.
De aceeaşi părere s-au arătat a fi şi PNL
şi TNL Reghin, care au emis în acest
sens un comunicat de presă în care se
menţionează faptul că „Acest şantaj trebuie să înceteze de îndată, presiunile la
care sunt supuse autorităţile locale din
Reghin, în speţă Executivul Primăriei
şi Consiliul Local, sunt inadmisibile.
Nu putem permite nici unui investitor,
indiferent de importanţa, mărimea sau
tradiţia lui, să folosească aceste pârghii
pentru a-şi îndeplini scopurile. Hotărârea de Consiliul Local în speţă, nu face
referire la SC Kastamonu România SA,
fiind o hotărâre pentru protejarea viitorului municipiului Reghin. De aceea,
cer ferm încetarea oricărei presiuni din
partea investitorului asupra autorităţilor locale şi respectarea legilor şi a Hotărârilor de Consiliu Local în vigoare” a
declarat deputatul Cristian Chirteş.
Secretarul municipiului Reghin, Mirela
Rădoi, a adus la cunoştinţă în cadrul şedinţei, faptul că „Societatea Kastamonu
a înaintat acţiune în instanţă împotriva
Primăriei Reghin şi al primarului municipiului Reghin cu privire la refuzul
nostru de a elibera autorizaţie de construire pentru fabrica de clei”.

ŞTIRI

Cine au fost proprietari de
maşini în Reghinul interbelic?

În numărul viitor din “Glasul Văilor”,
cititorii ziarului nostru vor putea afla
în premieră “Cine au fost proprietari
de maşini în Reghinul interbelic?”. Un
articol incitant din care cititorii vor
afla ce maşini se conduceau în oraş pe
vremea bunicilor, ce personalităţi din
,,România anilor de aur” şi-au etalat
maşinile de lux în „oraşul de pe deal”
în vizite oficiale şi neoficiale, ce şofer
din anturajul Regelui Carol al II-lea a
rămas la Reghin după ce s-a îndrăgostit
de o unguroaică şi când au fost înlocuite birjele din vechiul oraş care poartă
şi azi amprenta provincialismului transilvănean, cu omniprezentele taxiuri
din zilele noastre. Cititorii vor afla în
exclusivitate cine a fost primul primar
al urbei care şi-a înmatriculat un autoturism în oraş, când au urcat pentru
prima oară reghinenii într-un mijloc
de transport în comun şi alte picanterii
rutiere. Puţini reghineni ştiu că printre vizitatorii Reghinului, care au făcut
senzaţie cu maşinile lor în epoca vremii se numără Regii Ferdinand, Carol
al II-lea, Mihai I, regina Maria, preotul
şi scriitorul Gala Galacation, ministrul
de război Nicolae Filipescu, Generalul Averescu, Octavian Goga, contele
Teleki Arthur, Iuliu Maniu şi berarul
Albert Burger care deţinea la Reghin o
fabrică şi mai multe spaţii comerciale.
În ce condiţii şi din ce motive au ajuns
la Reghin aceste figuri ilustre din epoca vremii, veţi afla în numărul 90 din
,,Glasul Văilor”.
Robert MATEI

Incendii de vegetaţie uscată
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş a fost solicitat în data de 10 august 2015 pentru
stingerea a două incendii de vegetaţie
uscată și un incendiu produs la o combină. Prima solicitare a fost la ora 17:26,
în municipiul Reghin, pe strada Gării.
La fața locului s-a deplasat un echipaj
cu o autospecială de lucru cu apă și
spumă din cadrul Detașamentului Reghin, care a stins incendiul. A ars aproximativ un hectar de vegetație uscată.
A doua solicitare a fost în localitatea
Petelea, la ora 17:35, unde au ars materialele combustibile din compartimentul motor ale combinei. La ora 22:41,
Detașamentul Reghin a intervenit în
localitatea Lunca pentru stingerea unui
incendiu de vegetație uscată. Suprafața
afectată a fost de aproximativ trei hectare.
(C.R.)
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Costume populare şi multă veselie la Idicel Sat
Codruţa ROMANŢA
Idicelul a fost în sărbătoare, sâmbătă, 8
august cu ocazia celei de-a XII-a ediţii
a Festivalului Naţional de Jocuri şi Obiceiuri Populare.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia pentru Cunoaşterea Culturii Ţărăneşti în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Brîncoveneşti şi Consiliul
Judeţean Mureş.
Debutul ediţiei a avut loc la ora 13:00
la intrarea în sat, în locul numit „La
Castani” unde cei prezeţi au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare. Câţiva flăcăi au
reuşit să facă spectacol călare, îmbrăcaţi în costume populare. Puţin după
ora 13:00 parada portului popular în
frunte cu călăreţii ce au arborat pe tot
traseul steagul românesc, s-au deplasat
în centrul localităţii în faţa Căminului
Cultural. Alături de paradă au stat şi
organizatorii, Mărioara Bârsan, directorul de festival, Ordog Ferenc primarul comunei Brîncoveneşti şi deputatul
Vasile Gliga. Aici, lângă scena amplasată special pentru acest eveniment şi-au
dat mâna toţi cei prezenţi, prinzându-se
în tradiţionala sârbă şi brâul idicenilor.
Deschiderea oficială a fost dată de primarul comunei Brîncoveneşti, Ordog
Ferenc, alături de reprezentantul prefectului Iuliu Palcu, deputatul Cristian
Chirteş, dar şi de preotul din Idicel Sat
care a binecuvântat printr-o rugăciune
această întâlnire.
„Felicit pe cei care au organizat această
zi minunată. Le mulţumesc celor care
ne-au onorat cu prezenţa şi formaţiilor

10 dintre cei 46 de absolvenţi din 1965 au
răspuns prezent la întâlnirea de 50 de ani
invitate pentru faptul că au participat
şi dezvoltat programul evenimentului.
Mă bucur că se păstrează tradiţia, portul popular şi tot ce se poate vedea aici”
a declarat primarul Ordog Ferenc.

Să nu ne uităm tradiţiile
Printre oficialii ce au răspuns afirmativ
invitaţiei de a fi prezenţi la Idicel Sat s-a
numărat şi deputatul Cristian Chirteş
care a declarat în discursul său, faptul
că „De fiecare dată Idicelul este la înălţime în ceea ce priveşte păstrarea tradiţiilor. Este un exemplu pentru Valea
Mureşului pentru tot ce înseamnă multiculturalitate. Iată o comună frumoasă, cu sate româneşti şi maghiare. Eu
nu pot decât să mă înclin în faţa acestei
idei, pentru că după cum se poate vedea, costumul popular este la el acasă.
Cel mai important lucru este să nu ne
uităm tradiţiile şi ceea ce reprezintă fiecare de acolo de unde venim”.

După deschiderea oficială au urcat pe
scenă mai multe ansambluri de jocuri
şi obiceiuri populare din Idicel Sat, Idicel Pădure, ansamblul de jocuri şi obiceiuri populare maghiare din Brîncoveneşti, grupul vocal feminin din Dedrad,
Grupul „Coroniţa” din Solovăstru, ansamblul folcloric din Luieriu, „Cununa
Călimanilor” din Deda, „Doina Mureşului” din Reghin. Nu au lipsit nici în
acest an invitaţi de peste graniţele judeţului Mureş, ansamblul folcloric din
Şanţ jud. Bistriţa – Năsăud, ansamblul
folcloric „Fecioreasca fetelor” de la Crihalma din jud. Braşov, „Junii Cetăţii”
din Rupea judeţul Braşov.
Nu au lipsit rapsozii şi soliştii populari
Gheorghiţă Radu, Violeta Man, Alexandru Pugna, Dorina Oprea, Cornel
Borza.
În multe dintre casele din Idicel, tradi-

ţia se păstrează cu sfinţenie, fie ei tineri
ori bătrâni, îmbracă cu mândrie, drag
şi dor costumul popular şi urcă pe scenă iubind jocul popular rămas din moşi
strămoşi.
„Asociaţia pentru Cunoaşterea Culturii Ţărăneşti care a pus umărul serios în
ultimii ani la desfăşurarea acestui festival are prin regulamentul său transmis
invitaţilor, faptul de a aduce tradiţia de
acolo de unde vin formaţiile, de a cultiva multiculturalitatea şi de a-i aduce
alături de noi şi pe minoritari. Consider că este de datoria noastră de a ne
prezenta în costum popular care spune
despre noi cine suntem, de unde venim
şi încotro ne îndreptăm. Mă bucur că în
Idicel tot mai mulţi şi în special tinerii
răspund la această chemare” a declarat
Marioara Bârsan, directorul de festival.

SPORT
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În atenţia profesorilor de Educaţie Fizică

Flash Mob pentru scrimă ajunge la Tg-Mureş
Robert MATEI
Inspectoratul Şcolar Mureş a anunţat
printr-un comunicat pe site-ul ISJ că
în data de 17 septembrie, Federaţia Română de Scrimă va intreprinde o amplă
acţiune simultană de promovare a scrimei şi de atragere a cât mai multor copii
către sport, în 11 oraşe din România.
Ana Maria Brânză, Tiberiu Dolniceanu, Simona Gherman, Mihai Covaliu
şi alţi foşti campioni ai scrimei româneşti se vor afla în 11 oraşe ale ţării,
Tîrgu-Mureş, Slobozia, Constanţa, Iaşi,
Cluj-Napoca, Satu-Mare, Oradea, Ti-

mişoara, Braşov şi Râşnov, în acţiunea
intitulată „FlashMob România 2015”,
pentru demonstraţii simultane, poze,
autografe şi alte acţiuni de popularizare a acestui sport, alături de sportivi
şi antrenorii de la cluburile de scrimă
din oraşul nostru. În Tîrgu-Mureş, acţiunea va avea loc pe platoul din faţa
Teatrului Naţional. Pentru ca acţiunea
să se bucure de un real succes organizatorii au cerut sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean pentru o mobilizare
în rândul elevilor din Tîrgu-Mureş şi
din judeţ atât din mediul urban cât şi
din mediul rural. Totul însă depinde

de interesul fiecărui profesor de educaţie fizică şi a directorilor de instituţii.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
roagă compartimentul secretariat al

fiecărei şcoli să atenţioneze pe cei care
sunt răspunzători, la nivel de şcoală de
această acţiune.

După asfaltările străzilor Gării şi Dedradului din municipiul Reghin, continuă lucrările de modernizare a străzii
Gurghiului, care vor începe săptămâna viitoare. Ultima asfaltare pe strada Gurghiului s-a realizat în urmă cu
aproximativ 20 de ani. Momentan se
efectuează măsurători topografice, iar
începând de luni, echipele de lucru vor
acţiona pentru asfaltarea tronsonului

de 1700 de metri şi vor continua şi lucrările de marcaje rutiere. Lucrările de
modernizare a celor trei străzi în lungime totală de 5,1 km vor avea 36 de
luni garanţie de la efectuarea recepţiei
finale din partea constructorului şi fac
parte din primul proiect de asfaltare în
municipiul Reghin realizat din fonduri
europene. (R.M.)

Încep asfaltările pe strada Gurghiului

Bilete record vândute la Ştrandul din Reghin
Codruţa ROMANŢA
Duminică, 9 august Ştrandul Municipal
din Reghin a găzduit un număr record
de iubitori de apă şi de soare. Putem
vorbi despre cea mai bună zi pe care
Ştrandul Municipal a avut-o în acest
sezon, având peste o mie de persoane
dornice de distracţie.

Preţuri avantajoase
„Au venit persoane de toate categoriile
de vârstă, iar noi ne bucurăm că lumea
se simte bine în spaţiul pe care-l oferim.
Avem serviciile avantajoase şi preţul bi-

letelor a rămas neschimbat, 5 lei pentru
adulţi şi 4 lei pentru copii. Copiii sub
cinci ani beneficiază de gratuitate” ne-a
declarat Călin Albu.
Cei care vin să petreacă câteva ore de
relaxare pot beneficia de 4 bazine cu
apă de diferite dimensiuni: un bazin de
2,80 m, două bazine de 1,30 şi un bazin
de 40 de centimetri.
Tot aici există personal care poate interveni în caz de nevoie. Aşa că, nu ezitaţi
să profitaţi de zilele călduroase care au
mai rămas din această vară şi răcoriţivă la ştrandul municipal.
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Studeţii străini au descoperit un peisaj unic pe Valea Gurghiului
Codruţa ROMANŢA
Timp de două săptămâni, o delegaţie
formată din 47 de persoane, studenţi
şi profesori, au făcut parte din Atelierul Internaţional de Peisagistică chiar la
noi în oraş şi pe Valea Gurghiului, ocazie cu care aceştia ne-au cercetat zona.
Veniţi din ţări precum Belgia, Columbia, India, Brazilia, China, tinerii studenţi au încercat şi chiar reuşit într-un
final să scoată în evidenţă toate punctele bune ale Văii Gurghiului, dar şi să
bifeze ceea ce îi lipseşte zonei.

O analiză asupra valorilor
din zonă

Totul a început în urmă cu ceva timp
când Klaus Birthler l-a cunoscut pe
Fekete Albert, un profesor de arhitectură peisagistică la Facultatea din Budapesta. Acest profesor a scris o cercetare
despre grădini de castele de pe Valea
Mureşului. În urmă cu doi ani, acelaşi
profesor a fost prezent pentru un workshop în Tg-Mureş la un atelier de peisagistică. Aşa că, în acest an a venit cu
propunerea de a face un astfel de atelier
tocmai în zona noastră, Reghin şi pe
Valea Gurghiului. „Este o şansă să ai o
astfel de echipă de profesionişti care săţi cerceteze zona mai ales într-un oraş
unde nu ai prea mulţi peisagişti. Este
pentru prima dată când o facultate este
implicată într-un studiu de cercetare în
zonă. Au făcut o analiză la tot ceea ce
este valoros în zonă, care sunt riscurile
şi chiar au propus câteva măsuri pentru administraţia locală” a spus Klaus
Birthler.
Teritoriul studiat de studenţi este între
Reghin şi Ibăneşti unde sunt incluse şi
comunele Gurghiu şi Solovăstru.

Studenții internaționali au
descoperit un peisaj unic
în satul Caşva
Studenţii au abordat patru teme de design diferite în Reghin și Valea Gurghiului printre care s-au numărat Castelul
Gurghiu şi grădina istorică şi Conceptul de dezvoltare a Peisajului pentru
Valea Gurghiului ce a cuprins această
analiză teritorială a satului Caşva.
Atelierul Internaţional de Peisagistică
a avut ca scop şansa de a le oferi studenţilor străini o experienţă de atelier
peisagistic pe viu, într-o viaţă reală.
Astfel că aceştia au prezentat un real
interes în special satului Caşva din co-

muna Gurghiu, unde studenţii au fost
interesaţi de tot ceea ce înseamnă peisaj, dar şi păstrarea valorilor culturale
ale satului, venind cu propunerea de a
găsi măsuri pentru dezvoltare în acest
sens. Studenţii au apreciat ospitalitatea
cu care locuitorii din Caşva i-au primit.
„S-au concentrat pe satul Caşva pentru că după o căutare pe imaginile din
satelit, au observat nişte linii pronun-

ţate, numite terase ce intră într-o vale,
unde odată cred că erau terase de vie,
iar acum cresc pomi fructiferi, motiv
pentru care au realizat că acest fapt este
unic în zonă” a adăugat Klaus Birthler.

Elemente valoroase descoperite
Studenţii au descoperit câteva elemente
interesante în acest sat. În primul rând,
agricultura la scară mică, pe parcele
mici. „Acest lucru li s-a părut a fi un
element foarte valoros în peisaj care
n-ar trebui să dispară. Străinii au fost
deasemenea miraţi de peisajul pe care
l-au numit a fi preindustrial, referinduse la prelucrarea manuală a multor lucruri, fără a se trece la o etapă de industrializare a agriculturii, de exemplu” a
adăugat Klaus.
Partea de biodiversitate li s-a părut
deasemenea interesantă pentru că pe
păşunile lor nu au numai câteva specii,
în timp ce la noi, s-au mirat când au
descoperit foarte multe specii, pe care
le-au propus pentru un traseu educativ
chiar pentru Universităţi.
Datorită biodiversităţii, studeţii străini
au propus ca pe Valea Gurghiului să
se pornească un concept de marketing
prin crearea unui brand al Văii Gurghiului. Concret, ei se referă la construirea
unei imagini favorabile pentru această

vale pentru că datorită diversităţii, produsele care rezultă, cum ar fi cele din
lapte, au o calitate superioară.
Ca lucruri negative, care nu oferă un
beneficiu zonei şi satului Caşva sunt
folosirea materialelor noi pentru acoperişuri, acea tablă lucioasă roşie care
strică peisajul. „Un alt element care
strică peisajul este poziţionarea caselor
noi contruite pe parcelă, dar asta ţine
mai mult de planul urbanistic general.
Există câteva specii de plante invazive care riscă să scadă biodiversitatea.
Acestea ar fi salcâmul şi poligonacee,
care se extind asupra celorlalte plante”
spune Klaus Birthler.
Tot satul Caşva este subiectul principal
într-un film documentar de planificare
teritorială și măsuri de politică publică,
făcut vreodată despre zona Reghinului.
Filmul este realizat de Asociaţia Unda
Verde din Tîrgu-Mureş şi Asociaţia
Culturală Reener Landchen (Ţinutul
Reghinului)
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Spectacol multicultural la
Solovăstru

Primăria comunei Solovăstru vă invită
la spectacolul folcloric multicultural ce
se desfăşoară în data de 29 august 2015,
de la ora 20:00 în Căminul Cultural din
localitate. Gazdele evenimentului sunt
Ansamblul folcloric „Coroniţa” din Solovăstru.
Invitaţi la acest eveniment sunt ansamblurile folclorice „Goldregen” din
Reghin, Ansamblul de dansuri tradiţionale din Voivodeni, amsamblul de
dansuri ţigăneşti din Apalina.
Îi vor încânta pe cei prezenţi soliştii
Delia Chirteş, Adela Săbăduş, Ovidiu
Furnea, Monica Pîrlea, Andrei Romanică. La eveniment va lua parte şi ansamblul folcloric „Laccio d’Amore” din
Italia. Intrarea este liberă.
(C.R.)

Trupa Coco cap de afiş în
prima zi de festival

Ediţia a X-a a Festivalului Văii Gurghiului se desfăşoară în acest an în perioada 28 – 30 august 2015. Prima zi de
festival este dedicată tinerelor talente
care cochetează cu muzica uşoară. Aici
amintim pe Laura Rafaela, Bianca Fărcaş, Teodora Crişan, Roxana Raita, Maria Grama, Andreea Morariu. Tinerele
talente vor fi urmate pe scenă de Asociaţia Culturală „Flori de pe Mureş.
Vor urca apoi pe scenă Intens, Genţiana & Band, Florin Vos. Ultimii care
vor urca în prima seară pe scenă, sunt
capul de afiş, Trupa Coco, condusă de
Adrian „Coco” Tinca.
Prezentatorii evenimentului sunt Iuliana Tudor şi Alexandra Cotoi.
(C.R.)
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6 mureşeni pe lista celor 313 românii verificaţi de
Fisc care nu şi-au declarat corect veniturile
Robert MATEI

Din cele 8.000 de persoane cu averi
mari pe care Fiscul le suspectează că nu
şi-au declarat corect toate veniturile în
perioada 2011-2013, ANAF a selectat
313 persoane care vor fi verificate întro primă fază. Cele mai multe dintre
persoane sunt din Ilfov şi Bucureşti 65
la număr, dar există şi 6 persoane din
judeţul Mureş, potrivit unui comunicat
al ANAF.

Din 14. 365. 236 persoane
cu venituri impozabile din
România 295.253 au intrat
în eşantionul analizei de
risc
Cele 313 persoane urmează să fie anunţate de inspectorii fiscali că au intrat pe
lista celor care sunt verificaţi. Aceştia
vor fi chemaţi la sediul fiscului sau în
cazul persoanelor ce nu se pot deplasa,
o echipă de inspectori va merge la domiciliul persoanei vizate. Procesul de
selecţie al persoanelor fizice cu venituri
mari care reprezintă risc fiscal a fost
axat pe patru filtre. Primul filtru a avut
misiunea de a identifica pe cei care
au cheltuieli semnificative. Conform
ANAF în România momentan există
14. 365. 236 persoane cu venituri impozabile, dintre care 295.253 au intrat
în eşantionul semnificativ supus analizei de risc. Al doilea filtru a avut ca
scop analiza de risc care a studiat cazul
a 295.253 de persoane fizice care îndeplineau cerinţele eşantionului de risc.

Filtrul trei a avut ca scop determinarea
cazurilor semnificative în care s-au triat
132. 246 de persoane fizice cu diferenţă între veniturile estimate şi veniturile declarate, mai mare de 10% dar nu
mai puţin de 50.000 de lei. Filtrul patru
a urmărit determinarea posibilităţii de
acoperire a riscului între rude unde au
fost identificate 5.884 de persoane fizice
cu grad ridicat de risc fiscal. Pentru o
creştere a gradului de precizie a filtrării, ANAF a realizat două rafinări. La
prima rafinare s-au eliminat 1.161 de
persoane din cele 5.884 pentru care
riscul de nedeclarare de peste 1 milion de lei era acoperit de veniturile soţilor. Rafinarea a doua a avut ca scop
determinarea întregului eşantion, astfel
că celor 4.723 de contribuabili cu grad
ridicat de risc fiscal li s-au adăugat încă
3.156 de persoane (rude până la gradul
II) identificaţi cu risc fiscal în eşantionul de 132.246 persoane fizice.

ANAF a propus 7879 de
contribuabili pentru verificarea amănunţită

ANAF a propus 7879 de contribuabili
pentru verificarea amănunţită pe patru
grupe de risc, patron bogat de firmă
săracă, persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fără activităţi economice
cunoscute, persoane cu venituri volatile şi alte persoane care nu intră în
cele 3 profiluri de mai sus, însă prezintă
riscuri semnificative. Prima serie de verificări vizează 5.399 de contribuabili.
În acest sens s-au înfiinţat 8 servicii
distincte de verificări fiscale dedicate
acestui program, în structura Direcţiei
de Verificări Fiscale de la Nivel Central.
S-au alocat 100 de posturi pentru cele
8 Servicii de Verificări Fiscale şi până
în prezent au fost selectaţi primii 60
de inspectori care se ocupă exclusiv de
acest program. Acestora le-a fost alocat
un număr de 313 cazuri pentru prima
etapă (verificarea fiscală prealabilă documentară). Se urmăreşte o medie de 5
cazuri pe cap de inspector pentru operativitate şi eficienţă

ProEtnica promovează pentru a XIII-a oară diversitatea
în cultură şi artă
Robert MATEI

Asociaţia IBZ-Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret, împreună cu
Municipiul Sighişoara anunţă lansarea
programului orientativ al celei de-a 13
ediţii Proetnica-Festival Intercultural
Sighişoara. Programul manifestării reuneşte momente de exprimare culturală
a celor 19 organizaţii ale minorităţilor
naţionale şi a altor organizaţii etnoculturale în următoarele domenii, arta
spectacolului, cu circa 50 de manifestări pe scenă şi 4 evenimente de teatru
Forum, expoziţii de arte plastice, standuri meşteşugăreşti şi de prezentare ale
etniilor, prelegeri, conferinţe şi mese
rotunde despre etnii şi convieţuire in-

Se constituie Corpul Naţional de
Experţi în Management Educaţional
seria IX-a
Prin Ordinul Ministerului Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice Nr. 4712 din
11 august anul curent, a fost aprobat
Calendarul desfăşurării concursului
de selecţie a cadrelor didactice pentru
constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional, seria a IX-a.
Conform Calendarului în perioada 21
septembrie-5 octombrie 2015 candidaţii vor completa formularul de selecţie
online, în aplicaţia informatică, iar în
perioada 5-6 octombrie vor depune la
sediul Inspectoratului Şcolar, portofoliul cu documentele prevăzute în Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării

10

Ştiinţifice Nr. 5549/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Menţionăm că la portofoliu se punctează forma cea mai înaltă de studii absolvită, iar acumularea a 60 de credite
transferabile se poate realiza ca urmare
a absolvirii unui program acreditat de
formare în domeniul managementului
educaţional.
În documentele care atestă absolvirea
modulelor trebuie să fie precizat numărul de credite obţinute.
(R.M)

terculturală. Ca noutate, în programul
ediţiei de anul acesta a fost inclusă secţiunea de Teatru Forum, teatru interactiv ca instrument de intervenţie socială.
În cadrul unor workshop-uri desfăşurate în satele limitrofe Sighişoarei precum Albeşti, Boiu, Seleuş şi Daneş, au
fost dezbătute teme ce se vor regăsi în
piesele de teatru, rasismul, traficul de
persoane, violenţa împotriva femeii şi
hărţuirea sexuală. Pentru prima dată,
anul acesta, în programul festivalului
a fost inclusă o expoziţie de artă contemporană cu lucrări realizate de zece
artişti, reprezentanţi ai minorităţilor
naţionale. Serile festivalului Proetnica
se vor încheia cu concerte susţinute de
formaţii şi interpreţi apreciaţi atât din

ţară cât şi din străinătate, Ricki Dandel, Yna Chiriac, Fanfara din Cozmeşti,
Zuralia Orchestra, Szemple Orchestra.
Aşadar ProEtnica oferă minorităţilor
naţionale ocazia pentru exprimarea,
păstrarea şi dezvoltarea identităţilor etnocultural din România şi promovează
dialogul intercultural şi interacţiunea
artistică, contribuind astfel la păstrarea
şi crearea păcii interetnice într-o societate pluralistă şi democratică. Programul orientativ Proetnica-Festival Intercultural Sighişoara poate fi accesat pe
pagina oficială http://www.proetnica.
ro/images/program.pdf.
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Bereczki Emeric construieşte din nou pe strada Castanilor
Robert MATEI
Omul de afaceri Bereczki Emeric, în
vârstă de 76 de ani se apucă din nou de
construit la Reghin, după 6 ani de stagnare a lucrărilor de pe strada Castanilor, partea integrantă a ,,Ansamblului
de locuinţe colective” începute în anul
2007.
Stagnarea s-a datorat efectelor introducerii TVA-ului în 2008 la tranzacţiile
imobiliare care l-au ruinat pe omul de
afaceri. Până la 1 ianuarie 2008, tranzacţiile imobiliare între firme plătitoare
de TVA beneficiau de taxare inversă,
care nu presupunea transferul efectiv
între cumpărător şi vânzător al sumei
aferente taxei pe valoarea adăugată.

Statul colecta această taxa numai atunci
când imobilele erau vândute unui neplătitor de TVA, de obicei consumatorul final, persoana fizică. După 6 ani
de procese cu statul, reghineanul vrea
să demonstreze că a fost victima unei
legi care l-a determinat să îşi suspende
temporar activitatea. A încercat să găsească un investitor care să finalizeze
lucrările de construcţii, însă nu a reuşit
fiindcă nu a găsit firme cu garanţii serioase şi bonitate. Din data de 31 iulie a
acestui an, reghineanul a obţinut autorizaţia de construcţie de locuinţe a unui
bloc cu parter, 2 nivele plus mansardă.
„Dorinţa mea este să pun sub acoperiş
blocul cu uşi şi geamuri termopan, iar
cumpărătorii care au achitat avansurile

vor avea două posibilităţi de achiziţionare a apartamentelor, fie să le preia semifinalizate urmând ca ei să îşi finiseze
interioarele după bunul plac sau să le
primească la cheie şi să achite diferenţa
de preţ. E greu să estimez un timp anume de finalizare a execuţiilor. Pot dura
2 ani poate 3, dar vreau să se ştie că am
intenţia de a clarifica situaţia celor 14
cumpărători de bună credinţă care au
plătit avansurile pentru apartamente de
pe strada Castanilor şi toate investiţile
le fac din economiile mele personale,
adică pensie şi alte surse de venit” a
precizat pentru „Glasul Văilor”, Emeric Bereczki actualmente pensionar.
Reghineanul a devenit celebru după ce
a înfiinţat în anul 1993 S.C. Turlemn

Prodcom S.R.L. firmă de prelucrare a
lemnului care în anul 2002 a ajuns la un
număr de 360 de angajaţi, o cifră de afaceri de 6,2 milioane de mărci. În anul
2004 Emeric a donat fiului său Zsolt
Bereczki terenul de sub SC Turlemn
Prodcom S.R.L. în suprafaţă de 17.246
de mp achiziţionat pe parcele în perioada 1993-1994, iar în 2006 construcţia
şi mijloacele propriu zise au fost trecute prin donaţie în posesia aceluiaşi fiu
care deţine firma SC Larix Mobila SRL.
Emeric a construit până în prezent patru blocuri la cheie şi a înfiinţat un service-auto pe strada Pandurilor dotat la
standarde europene donat aceluiaşi fiu
Zsolt Bereczki în anul 2003.

Pelerinaj de Sfânta Maria Mare la Chiheru de Jos
Codruţa ROMANŢA
Parohia greco-catolică din comuna
Chiheru de Jos a organizat sâmbătă, 15
august, pelerinajul anual la Mănăstirea
Chiheru de Jos, cu ocazia Sărbătorii
,,Adormirea şi Ridicarea la Cer a Maicii
Domnului”.
Evenimentul religios a început cu oficierea Calea Sfintei Cruci care s-a întins

pe o distanţă de peste 1 km, urmată
apoi de Sfânta Liturghie.
„Acest loc este unul sfânt, pe aceste
locuri unde s-a ridicat biserica nouă
a existat o biserică veche. Urmele bisericii vechi spun multe, deoarece pe
lângă mănăstire a existat şi o şcoală de
iconari care au făcut lucruri frumoase
în zona Reghinului. Se spune că această biserică ar fi fost dărâmată în timpul
lui Bucov, iar rămăşiţele se găsesc acum
la Nadăşa la bisericuţa de lemn, care
este fosta mănăstire Chiheru. În ceea ce
priveşte organizarea acestui pelerinaj
după revoluţie, chiar eu am fost primul
iniţiator, se poate vedea crucea ridicată
de mine” a declarat primarul comunei
Chiheru, Emanoil Hurdugaci.
Câteva zeci de persoane au fost prezente şi în acest an, la acest pelerinaj devenit tradiţie pentru locuitorii din zonă
şi cei din împrejurimi. Pelerinii s-au

bucurat de un timp frumos, ascultând
slujba stând la umbra copacilor.
Cei veniţi aici sunt convinşi de puterea
şi sfinţenia locului motiv pentru care,

mulţi dintre ei iau parte la acest pelerinaj în fiecare an.

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale

SC Mirdatod Prod SRL; Ibăneşti, nr. 273; telefon fix 0265-538055; fax 0265-538055
mobil 0732-409508, e-mail: mirdatod@yahoo.com, www.mirdatod.ro
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Reţinuţi de poliţişti pentru
şantaj şi camătărie
La data de 12 august a.c., în cadrul unui
dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin,
poliţiştii de investigaţii criminale din
cadrul Poliţiei municipiului Reghin
au organizat o acţiune de prindere în
flagrant delict a doi bărbaţi bănuiţi de
şantaj şi cămătărie.
Astfel, poliţiştii au prins în flagrant, doi
bărbaţi, de 42 şi 44 de ani, în timp ce au
luat cheile de contact şi autoturismul
unei persoane, ca urmare a acordării
unei sume de bani cu camătă.
Ulterior, poliţiştii au efectuat percheziţii la locuinţele celor doi, iar din cercetări a reieşit că, la sfârşitul lunii octombrie, o persoană a împrumutat 1000 de
euro, de la cei doi bărbaţi pe care îi cunoştea că au ca îndeletnicire acordarea
de împrumuturi cu dobândă, iar până
în prezent, ar fi restituit acestora peste
1400 de euro.
Întrucât victima ar fi intenţionat să înceteze plata sumelor solicitate în mod
nejustificat, cei doi ar fi ameninţat-o cu
acte de violenţă, pretextând că sumele
restituite ar fi reprezentat doar dobânda banilor împrumutaţi.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de şantaj şi
camătă, cu bărbaţii în stare de reţinere,
urmând a fi prezentaţi magistraţilor, cu
propunere de arestare preventivă.
La acţiune au participat luptători din
cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, specialişti criminalişti de la Poliţia municipiului Reghin şi jandarmi.
Acţiunea a beneficiat de suportul de
specialitate al Serviciului de Informaţii
şi Protecţie Internă Mureş.
(C.R.)

66 de posturi vacante la
Reghin pentru şomeri
La data de 14 august Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, cu
punct de lucru în Reghin are disponibile 66 de posturi vacante în municipiu.
Angajatorii caută atât persoane calificate, cât şi necalificate mai precis, 20 de
electricieni, 10 lăcătuşi mecanici, 10
muncitori necalificaţi, 5 bucătari, 4 ospătari, 4 operatori calculator industrial,
3 operatori chimişti, 3 ajutor de bucătar, 2 barmani, 2 confecţioneri tâmplărie PVC, 1 cofetar, 1 agent de vânzări, 1
femeie de serviciu, 1 frizer, şi 1 inginer.
Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă a deschis din acest an
porţile românilor pentru a obţine locuri de muncă în construcţii, şi în Israel. Angajările se vor face în baza protocolului privind recrutarea muncitorilor
români pentru lucrări temporare în
domeniul construcţiilor în statul Israel, contractele de muncă se încheie pe
o perioadă de un an, cu posibilitatea de
prelungire până la o durată maximă de
63 de luni. Salariul minim brut estimat
este de 1.540 de dolari americani.
(R.M.)
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Acustic Live Festival
Festival concurs pentru iubitorii de chitară
Codruţa ROMANŢA
În luna octombrie a acestui an, Reghinul este gazda unui eveniment deosebit, menit să scoată în evidenţă cele

mai aprige talente din lumea muzicală.
Acustic Live Festival este singurul festival concurs din România pentru promovarea chitarei şi a muzicii acustice
live indiferent de gen muzical, aflat la
prima ediţie. Evenimentul se desfăşoară în perioada 24 – 25 octombrie 2015
la Casa de Cultură a Tineretului “George Enescu”.
Vor susţine concerte A.G. Weinberger,
Maria Gheorghiu, Silvan Stăncel.
Acustic Live Festival reprezintă un eve-

niment cultural - artistic de promovare a chitarei în special, a muzicii live,
a artiștilor compozitori și a creațiilor
acestora, a interpreților, cantautori,
instrumentiști acompaniatori sau soliști
care susțin și practică chitara indiferent
de stil sau gen muzical și indiferent de
nivelul mediu sau avansat, profesionist
sau amator, cunoscut sau necunoscut
Marelui Public. Dorim descoperirea și
promovarea celor talentați și pasionați
de chitară” stă scris în regulamentul
festivalului.
Cei care doresc să se înscrie este important să cunoască faptul că nu există
limită de vârstă, se poate participa indiferent de stilul muzical abordat și în
orice combinație atâta timp cât aceasta
include în mod explicit chitara. În formulă solo, indiferent de stilul muzical
se va cânta obligatoriu la chitară, dar nu
exclusiv, iar în formulă de trupă (minim 2 persoane), se va cânta obligatoriu la o chitară, dar nu exclusiv. În cazul
muzicii care conține și text se va cânta
exclusiv în limba română, exclusiv live,
fără negative, fără înregistrări pe scenă.
Concurenților li se asigură cazare, masă
plus 100 lei.

Perioada înscrierilor
Înscrierile pentru concurs se fac electronic, începând cu data de 13 august
2015, trimițând la adresa de mail acusticlivefestival@yahoo.com până la data
de 13 octombrie 2015 următoarele
informații: nume, prenume concurent,
nume de scenă, vârsta, orașul, o poză

cat mai artistică în format jpg, numele
celor 2 piese înscrise în concurs, numele compozitorului, textierului celor
2 piese înscrise în concurs, 2 piese înregistrate în format mp3 cu o durată
de maxim 4 minute fiecare. Calitatea
înregistrării nu contează, însă poate
influența procesul de selecție.
Se înscriu în concurs două piese dintre
care una creație proprie 100 % (muzică
& text sau doar muzică dacă este piesă
instrumentală), iar cea de-a doua piesă poate să fie preluare (cover) sau tot
creație proprie. Pentru înscrieri este
nevoie să mai trimiteţi informații de
contact cum ar fi telefon, email, rider
tehnic (a se specifica timpul necesar
pentru probe sunet!). Confirmarea înscrierii se face telefonic sau pe email.

Premiile festivalului
Celui mai bun concurent i se va oferi
Trofeul Festivalului în valoare de 4000
de lei plus o chitară marca Hora. Locul
doi în urma evaluării este premiul special al juriului “Libris Braşov” de 500 de
lei plus o chitară Hora. Premiul pentru
cea mai bună prezenţă scenică va primi
o chitară Hora.
Puteţi afla mai multe detalii despre organizare, premii şi desfăşurarea concursului accesând regulamentul pe pagina de facebook Acustic Live Festival.

Trasee scurte pentru biciclete în jurul Reghinului
Codruţa ROMANŢA

Asociaţia UndaVerde a câştigat
o finanţare prin Fondul Comunitar Reghin şi programul
Abonament pentru Comunitate,
pentru marcarea unor trasee
cicloturistice scurte în jurul
Reghinului, de aproximativ o
oră. Este vorba despre proiectul
Sănătate ca pe Roate.
“Am lansat o solicitare publică pe Facebook pentru identificarea unor trasee parcurse de biciclişti. Traseele sunt
pentru cei care doresc să se dea cu bicicleta în familie sau cu copiii. Am făcut
un un sondaj în care am întrebat cetăţenii ce îşi doresc să aibă la cinci minute de locul în care locuiesc. Pe primul
loc au fost facilităţile de spaţii verzi şi
sport. Şi-atunci am zis că merită să fo-

losim pădurile din zonă, dar care sunt
în diferite proprietăţi: Primăria Reghin,
Statul Român şi proprietari privaţi” a
declarat Klaus Birthler, coordonatorul
proiectului „Sănătate pe roate”.
Au existat discuţii cu Romsilva pentru
a putea găsi traseele pe care se poate
merge cu bicicleta, dar din păcate sunt
foarte multe proprietăţi în domeniul
privat, iar accesul se face doar cu acordul lor, în timp ce unii proprietari privaţi sunt greu de găsit.
“Speranţa noastră este ca pădurile aflate în proprietatea Primăriei să le putem
folosi în interes public, pentru ciclotirism, pentru sport şi agrement. Vom
marca traseele, vom pune patru panouri cu informaţii despre trasee” a adău-

gat Klaus Birthler.
Se speră ca în această toamnă proiectul
şi marcarea traseelor pentru bicicletă să
fie finalizate.
Prin marcarea traseelor cel mai des folosite în momentul de faţă, se doreşte
promovarea sportului şi agrementului
ca ofertă pentru toţi locuitorii Reghinului, dar şi pentru turiştii interesaţi.
Au fost selectate traseele line, fără multe urcuşuri şi coborâşuri.
Acțiunea de semnalizare a primului
traseu din cadrul proiectului Sănătate
ca pe Roate a fost un exerciţiu, pentru
a putea stabili timpul necesar acestei
activităţi.
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Saşii din Reghin renunţă la cetăţenia română în timp ce
evreii o (re)dobândesc

Robert MATEI

Sondând ultimele noutăţi în materie
de emigranţi şi cetăţeni români plecaţi
definitiv din Reghin, am descoperit un
lucru foarte bizar. Dacă imediat după
Revoluţia din 1989 o mulţime de saşi au
renunţat la cetăţenia română pentru a
se stabili în Germania şi Austria pentru
o viaţa mai confortabilă, după 2006 au
început să curgă valuri de evrei care au
redobândit la cerere cetăţenia română
pe care au pierdut-o odată cu plecarea
lor în Israel. Până în prezent numai din
judeţul Mureş am descoperit personal
circa 20 de persoane de origine evreiască care au redobândit cetăţenia română, dintre care 4 sunt din Reghin, iar
restul din Tîrgu-Mures, Luduş, Sighişoara, Aluniş şi Filea. Mi se pare bizar
pentru că deşi majoritatea au domicilii
în S.U.A., Israel, Africa de Sud, Elveţia,
Venezuelea sau Spania, vor să se reîntoarcă în România. Fără a fi un pesimist care aşează totul într-o cheie ironică stau şi mă gândesc fără subtilităţi

de sens, de ce România? Îşi caută joburi
într o ţară în care majoritatea românilor băştinaşi de mii de ani îşi trăiesc
viaţa pe credite. Văd super perspective
de dezoltare într-o ţară atât de coruptă?
Cârcotaşii spun că ar fi vorba de gheşefturi evreieşti sau de asimilare politică? Nu ştiu, însă e clar că supravieţuirea
unei comunităţi merită toate eforturile
şi ele sunt perfect legitime indiferent de
etnie.
În 1944 din Reghin au murit 599 de
evrei în lagărele de concentrare de la
Auschwitz-Birkenau şi de la BergenBelsen. Numele lor sunt gravate în cimitirul evreiesc din municipiu, care din
lipsa de cetăţeni evrei este îngrijit de un
maghiar de bună credinţă. Mărturia
din procesul Ghetourilor din Nordul
Transilvaniei de la Cluj a Elenei Mendelovits, una dintre supravieţuitoarele
din Reghin e foarte greu de reprodus în
cuvinte şi azi, fără să te oripileze torturile la care au fost supuşi evreii din oraş
înainte de a fi trimişi la crematoriile
morţii. Sunt întru totul de acord că ast-

S-a dezbătut regulamentul privind
afişajul pe raza Reghinului
Codruţa ROMANŢA

Luni, 3 august, la sediul Primăriei municipiului Reghin a avut loc dezbaterea
publică privind regulamentul de amplasare şi autorizare a mijloacelor de
publicitate în municipiul Reghin. La
întâlnire au luat parte reprezentanţi ai
Primăriei municipiului Reghin, câţiva
cetăţeni interesaţi de acest subiect şi
arhitecţi.
Arhitectul Adriana Raus, membru în
comisia desemnată de Primăria Reghin
pentru dezbaterea regulamentului a declarat la finalul dezbaterii publice faptul
că „Regulamentul este derivat din pre-

vederile legale, există lege pentru astfel
de regulamente. Interesul Primăriei se
manifestă în direcţia unei imagini civilizate pe toată zona municipiului Reghin. Regulamentul este la prima vedere uşor restrictiv, dar este vorba despre
civilizaţie urbană, de educaţie unde în
timp se vor vedea şi rezultatele. Efectele preconizate ar fi ca în ideea utilizării mijloacelor de publicitate, imaginea
urbană, a pereţilor urbani alcătuiţi din
arhitectură, istoricul, contemporaneitatea să nu dispară în spatele reclamelor”.
Noul regulament urmează să fie supus
aprobării Consiliului Local.

ANUNŢ

Comuna Fărăgău, jud.Mureş, organizează concurs pentru următoarele posturi:
- 1 post: Consilier cl. I. gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului
Impozite şi taxe
- 1 post: Referent cl. III. debutant în cadrul compartimentului achiziţii publice
- 1 post: Consilier cl. I. debutant, în cadrul Compartimentului agricol temporar
vacant
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Fărăgău str. Principală nr
40/A jud.Mureş, în perioada 24 - 26 august 2015.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0265.716.612, persoană de contact: primar Milăşan Ioan

fel de evenimente nu trebuie să se mai
întâmple niciodată în istoria mondială,
însă nu este nevoie să se exercite presiuni şi nici să se agite spectrul antisemitismului remanent. Dar în definitiv
după Holocaust, evreii care au vrut să
rămână cetăţeni români, au rămas şi
au fost respectaţi, ceilalţi, diasporiţii
sau israeliţii, au dobândit, între timp,
două sau trei cetăţenii şi şi-au schimbat
patronimele de cîteva ori. Asta, pentru
mine, rămâne un mister, cum se explică la o naţie care are sensul continuităţii identitare, această asumare a unei
trans-identităţi, care are aerul unei instabilităţi oportuniste, poate aparentă,
dar care nu mai are nicio explicaţie sau
necesitate de autoprotecţie, într-o epocă a globalizării. La saşii care au plecat
definitiv din Reghin le figurează noile
adrese fără a fi catalogate date cu caracter strict-secret, în timp ce la evreii
care au redobândit cetăţenia română
apare menţiunea ,,domiciliul cenzurat”.
(H)ora ceasului istoric se învârte întrun mod greu de explicat şi de istoricii
versaţi, de ce cetăţeni ai statului Israel
apelează atât de frecvent la Autoritatea
Naţională pentru Cetăţenie din ţara
noastră pentru redobândirea cetăţeniei
române, unde listele nu sunt elaborate
pe criterii etnice? Nu insinuez nimic,
dar parcă în aceste condiţii, ceva nu e
în regulă cu „Ţara Făgăduinţei”. La Reghin în decurs de 70 de ani, urbea şi-a
pierdut aproape în totalitate moştenirea spirituală şi etnică a evreilor care au

contribuit fără doar şi poate la modernizarea edilitară şi culturală a Reghinului în decursul istoriei, dar poate cine
ştie acum, urmaşii lor până la a III-a
generaţie mai au o şansă să se întoarcă
din Israel la Reghin să ţină în continuare vie amintirea străbunilor, să aducă
date noi din scriptele lăsate moştenire
de la părinţi şi bunici pentru a întregi
un capitol mai puţin cercetat şi cunoscut, istoria evreilor din Reghin.

Principele Nicolae exclus din Linia
de Succesiune la Coroana României
		

(C.R.)

În ziua de 1 august 2015, Majestatea
Sa Regele Mihai a semnat un document prin care a retras nepotului său
Nicolae, fiul Principesei Elena, titlul
de „Principe al României” și calificativul de „Alteță Regală”. Regele l-a exclus
pe Nicolae din Linia de Succesiune la
Coroana României. Aceste hotărâri au
intrat în vigoare în aceeași zi.
În calitate de Șef al Casei și Familiei
Regale a României, Regele Mihai a luat
deciziile de mai sus cu gândul la România timpurilor care vor veni după
încheierea domniei și vieții fiicei sale,
Margareta, Custodele Coroanei. Majestatea Sa a afirmat că Familia Regală

și societatea românească din acele vremuri vor avea nevoie de o cârmuire sub
semnul modestiei, bine cumpănită, cu
principii morale, respect și mereu cu
gândul la ceilalți.
Păstrând aceeași afecțiune nepotului său, Regele Mihai nădăjduiește că
Nicolae va găsi, în anii viitori, un fel
potrivit de a-și servi idealurile și de a
folosi calitățile cu care Dumnezeu l-a
înzestrat.
Alteța Sa Regală Principesa Elena,
mama lui Nicolae, a primit înștiințarea
acestei decizii, printr-o scrisoare personală trimisă de Majestatea Sa Regele.
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Festivalul inter-etnic a ajuns la a VII-a ediţie
Curtea Muzeului a fost plină de oameni
de toate categoriile de vârstă îmbrăcaţi
în costume populare specifice etniei pe
care o reprezintă.
Participanţii au prezentat poezii, cântece, dansuri specifice zonei din care
provin. Acest eveniment are ca scop valorificarea patrimoniului cultural şi de
a face cunoscute şi în rândul tinerilor
tradiţiile.
(C.R.)

Festivalul Inter-etnic al creatorilor populari organizat de Asociaţia Moşteniri
Mureşene a ajuns în acest an la ediţia a
VII-a. Evenimentul s-a desfăşurat sâmbătă, 15 august, fiind găzduit de Muzeul
Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

Misiuni pirotehnice în co- Competiţie de cros monmuna Acăţari
tan pe Valea Gurghiului
Echipa pirotehnică a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al
judeţului Mureş a intervenit în data de
11 august pentru asanarea terenului de
muniție rămasă neexplodată, în localitatea Acățari. La faţa locului, membrii
echipei pirotehnice au identificat şi
ridicat o bombă aruncător calibru 82
mm. Aceasta a fost ridicată, transportată şi depozitată în siguranţă, urmând
să fie distrusă.
(C.R.)

Odată cu ediţia a X-a a Festivalului Văii
Gurghiului, au loc şi competiţii sportive. Este vorba despre concursul de cros
montan, aflat în acest an la cea de-a V-a
ediţie, competiţia fiind organizată în
cadrul Festivalului de Mihai Gherghel.
Evenimentul se desfăşoară duminică,
30 august. Cei care doresc să se înscrie
o pot face la faţa locului, la ora 10:00,
iar startul se dă la ora 12:00.
Participanţii au de străbătut distanţe
diferite în funcţie de vârstă, astfel că cei
mici vor fi nevoiţi să alerge 2 kilometri,

în timp ce pentru adulţi s-a pregătit un
traseu de 4 kilometri. Există şase categorii de concurs printre care va fi premiat cel mai tânăr şi cel mai vârstnic
participant.
Categoria I: copii până la vâsta de 10
ani, băieţi şi fete, categoria a II-a copii
cu vârsta între 11 – 15 ani, băieţi şi fete,
categoria a III-a, juniori, cu vârsta între
16 – 25 de ani, băieţi şi fete, categoria a
IV-a, adulţi cu vârsta între 26 – 45 de
ani, băieţi şi fete, categoria a V-a veterani I, cu vârsta între 46 – 65 de ani, băieţi şi fete şi categoria a VI-a veterani II,
cu vârste de peste 65 de ani.(C.R.)
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Georg Heiter fotograful Regal al Reghinului
Celebru pe internet după 68 de ani de la moarte
Robert MATEI

Au trecut 68 de ani de când a
trecut la cele veşnice maestrul
care prin lentila aparatului său
de fotografiat, a imortalizat
timp de 6 decenii, pe bucăţi de
carton, istoria locală şi mii de
istorii personale. Georg Heiter
a fost cel mai mare fotograf din
ultimul deceniu al secolului XIX
al Reghinului şi şi-a menţinut
acest statut până în perioada
interbelică.
A fost un om inteligent şi cultivat, cu
o personalitate carismatică, datorită
căruia a rămas moştenire generaţiilor
următoare instantanee memorabile din
istoria oraşului pe negative realizate
pe plăci de cristal aduse din Austria.
Pe lângă munca din studiou, datorită
profesiei şi personalităţii sale complexe,
Heiter a fost prezent la toate evenimentele înscrise în moda timpului, serate,
baluri, piese de teatru, concerte, reprezentaţii de circ, spectacole de magie, de
acrobaţie, concursuri sportive, sfinţiri
de biserici sau partide de vînătoare,
transformand instantaneele în foto documente pentru un timp pe care clepsidra îl va fixa într-o eternitate anume.
A deschis primul studio foto în Reghin
în 1895, iar 6 ani mai târziu deschidea
un studio de vară într-o vilă la Borsec,
unde a fotografiat o sumedenie de personalităţi ale vremii care veneau în judeţul Harghita pentru celebrele cure cu
apă minerală. În 1908 primea titlul de
fotograf al Curţii Regale, în anii’ 20 cărţile poştale ale fotografului reghinean
ajungând până în Argentina şi mai
târziu făcând înconjurul lumii până în
Israel. În 1928 a fost medaliat cu aur la
Bucureşti pentru stilul său inconfundabil. Chiar dacă au trecut aproape 70
de ani de la trecerea sa la cele veşnice,
fotografiile realizate de Heiter azi sunt
la mare căutare pe internet de colecţionarii de fotografie veche. Preţul unui
instantaneu ajunge chiar şi la 40 de
euro. Pozele sunt căutate pentru valoarea lor istorică, dar şi pentru faptul că
dezvăluie adevăruri ascunse, păstrând
un trecut pe cale de dispariţie.

Şi-a trăit viaţa între Reghin, Braşov, Borsec şi Timişoara ca fotograf, dirijor şi compozitor
S-a născut în 21 iunie 1871 la Reghinul-Săsesc în familia dogarului Heiter
Georg Michael şi a Mariei Scwab. După
absolvirea studiilor în oraş, a început
să deprindă tainele artei fotografice
ca ucenic în studioul foto al Carolinei Keintzel din Reghin, iar în paralel
efectuează mai multe călătorii la Viena
şi München, unde îşi perfecţionează şi
studiile muzicale, fapt care la întoarcerea în oraş îi permite să activeze ca fotograf şi în orchestra filarmonică a oraşului. Apoi Heiter pleacă la Braşov ca şi
ajutor în atelierele celebrilor fotografi
R. Greiner şi a cehului Leopold Adler
până în 1890. În paralel profesează şi
ca dirijor la Liederkranz. Revine în Reghin unde în 1895 moşteneşte atelierul
foto al oraşului de la Caroline Keintzel
care se mută la Sighişoara şi încet devine cel mai renumit fotograf din regiune, prin portrete, fotografii de nuntă,

cărţi poştale, montaje, peisaje transilvănene şi scenele de vânătoare imortalizate la Lapuşna pentru familia regală a
Arhiducelui Rudolf de Hasburg şi mai
târziu pentru Casa Regală a României.
În ultimul deceniu al secolului XIX,
fotograful reghinean a fost invitat la o
vânătoare regală în munţii Gurghiului de arhiducele Rudolf von Hasburg
pentru a imortaliza momentul la care
îl avea ca oaspete şi pe Prinţul de Wels
Albert Eduard, următorul Rege Eduard
al VII lea şi Împărat al Indiei ( primul
monarh britanic din Casa de Saxa-Coburg-Gotha, care a fost redenumită în
Casa Windsor de fiul său, George al
V-lea al Regatului Unit). În afara vânătorilor de viţă nobilă şi a capetelor
încoronate, Heiter a avut prilejul să fotografieze şi vechii pădurari şi gonaşi
care au fost puşi la dispoziţie pentru
nobilii cu sânge albastru. Rezultatul a
fost o serie de portrete foarte expresive,
care au valorare nu doar documentară,
ci şi artistică mulţumită jocului de lumini şi umbre, unghiului de vedere bun
şi calităţii nuanţelor de gri plăcute. În
14 ianuarie 1899 se căsătoreşte cu Alice Bernadine Capesius din Timişoara,
care în 1901 îi dăruieşte un copil Gerhard de care însă fotograful nu se poate bucura prea mult deoarece se stinge
din viaţă după doar două săptămâni. În
1902 se naşte cel de al doilea copil al fotografului care este botezat Ernst Bernard iar în 19 august 1904 se naşte al
treilea copil Gerhard Georg. În paralel
cu munca de fotograf a condus din anul
1905 şi corul Magyar Polgári Dalkör,
numit pe vremuri Cercul Cetăţenesc
Maghiar de Cântece din Reghin. La începutul secolului XX, corul de bărbaţi a
obţinut succese remarcabile la Borsec,
Topliţa, Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Cluj
şi Budapesta. În 1908 Heitter ia parte la
un curs de măiestrie în arta fotografică
la München şi în acelaşi an primeşte şi
titlul de fotograf de curte. În 1909 s-a
născut şi ultimul copil al familiei, Dora.

Georg nu a avut doar satisfacţii din
profesia de fotograf şi de familie, ci şi în
calitate de dirijor obţinând mai multe
premii dintre care amintim un premiu
în 27 iunie 1912 la Budapesta, premiul
obţinut în 8 septembrie 1927 la TîrguMures şi la Sighişoara în 4-6 august
1928. Un an mai târziu în cadrul concertului omagial Franz Schubert din
27 decembrie Georg Heiter a prezentat
chiar şi o compoziţie proprie pusă pe
note pe pianul său personal. În 1930 a
fost omagiat cu ocazia împlinirii a 25
de ani de activitate în fruntea corului
de Asociaţia Muzicală Reghineană, de
fanfara oraşului, de Bisericile Reformate din Filpişu Mic, Apalina, Breaza şi de
Biserica Romano-Catolică din TîrguMureş, iar în luna iulie a anului 1938
la cel de-al VI-lea concurs naţional al
Uniunii corale, organizat la Cluj, Cercul Coral al Reghinului în frunte cu dirijorul Heiter Georg a obţinut premiul
I al grupei artistice.

În 1928 a fost medaliat cu
aur pentru fotografiile sale
la Bucureşti
În 1922 în luna septembrie este chemat
de primarul Reghinului, Hugo Schiffbaumer să îl fotografieze pe Regele
Ferdinand şi pe prinţul Nicolau la o
partidă de vânătoare pe Valea Gurghi-

ului la Lăpuşna, unde ajunge să impresioneze de data aceasta familia regală
a României prin măiestria sa. Însă, ca
şi fotograf, apogeul carierei îl atinge în
1928 când i se conferă ,,Medalia de aur”
pentru fotografiile expuse la Bucureşti.
De-a lungul anilor, fotograful şi-a dovedit măiestria şi ca jurnalist foto, singurul lucru pe care nu l-a facut si ar fi
fost de mare folos pentru generaţiile
următoare e că nu şi-a scris memoriile, care ar fi putut fi o sursă importantă
de izvoare pentru istoria locală. Georg
Heiter a fost un fotograf special care ar
fi putut face carieră în acest domeniu
în orice oraş din România. Avea un talent înăscut, căuta unghiurile dictate de
simţul artistic.
În cei peste 60 de ani în care a fotografiat Georg Heiter, a reuşit să imortalizeze mii de persoane care astfel au reuşit
să obţină „un paşaport spre nemurire”,
mulţi dintre aceştia au fost reghineni,
care au avut onoarea de a fi fotografiaţi
de maestrul Heiter, imaginile lor fiind
singurele dovezi vizuale că au fost trăitori pe acest pământ. Analizând cartoanele fotografiilor pe care se regăsesc
însemnele marca Georg Heiter, ne dăm
seama că a fost un artist misionar care
a propovăduit tehnica şi care a creat
imagini sub acţiunea luminii cu succes.
Fotografiile sale ne dezvăluie gustul şi
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mentalitatea epocii, dar şi felul în care
autorul concepea fotografia. Heiter a
fost unul dintre pionierii Reghinului
care a avut curaj să promoveze o artă
nouă, cu o estetică extrem de complicată care presupunea pe lângă procesul
tehnologic şi calităţi de scenograf în
construcţia imaginii: mobilier, crengi
uscate, flori, garduri de lemn, iarbă presată pe jos, elemente ce ofereau iluzia
exteriorului sau pânze de fundal pentru îndrăgostiţii, care înfăţişau peisaje
romantice. A fotografiat neîncetat până
în 1943, când i-a vândut atelierul ucenicului său, Ioan Moise, în casa căruia şi-a dat ultima suflare patru ani mai
târziu.
Deşi familia Heiter s-a stabilit la Timişoara în urma refugiului din 1940,
fotograful a preferat să se reîntoarcă la
Reghinul său drag, unde şi-a dorit să fie
înmormântat în oraşul în care şi-a petrecut cei mai frumoşi ani din viaţă. A
murit demn şi discret aproape uitat în
1947 în casa ucenicului său Ioan Moise
care i-a fost aproape încă din 1926. A
închis ochii împăcat că arta sa fotografică rămâne pe mâini bune şi studioul
foto are continuitate.
Din 1947 Ioan Moise a fotografiat până
la moartea sa în 1982, când a preluat
ştafeta fiul său, Ioan Moise, care a continuat meseria tatălui său până în 1989
când s-a demolat clădirea tip vagon a
studioului care era compusă din 7 ca-

mere.
Familia Moise a fost nevoită să se mute
pe strada Cerbului în casa familiei Boritz care a emigrat în Germania. Aşa
s-a sfârşit istoria unui studio fotografic
care avea o vechime de peste o sută de
ani.
Din păcate, casa în care a locuit Georg
Heiter nu poartă nicio plăcuţă memorială.
Trist este faptul că şi pe locul unde a
funcţionat atelierul fotografului Georg
Heiter, autorităţile au instalat o plăcuţă memorială pe clădirea ridicată ulterior unde stă scris ,,Pe acest loc a fost
clădirea în care a locuit Hugo Czopelt
(1847-1895) ornitolog şi scriitor şi Helmut Czoppelt (1902-1984) silvicultor şi
istoric”, însă nu se pomeneşte nici măcar un rând despre Georg Heiter. Indolenţă sau neştiinţă?
Pentru informaţiile legate de Georg
Heiter adresăm mulţumiri preotului
evanghelic Johan Zey, Ioan Moise şi
Adorjani Vasile
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700 de ani de la atestarea documentară a satului Băiţa
Codruţa ROMANŢA

De două zile de sărbătoare s-au putut
bucura locuitorii satului Băiţa, sâmbătă
şi duminică, 15 respectiv 16 august. Cu
mic cu mare, foarte mulţi îmbrăcaţi în
costume populare, fiii satului s-au adunat în satul Băiţa pentru a-l sărbători.
Nu a fost o sărbătoare oarecare, ci vorbim aici de aniversarea a 700 de ani de
la prima atestare documentară.
Ceea ce s-a dorit şi chiar s-a reuşit, a
fost ca acest eveniment să nu se transforme într-un bâlci, astfel că au lipsit
tarabele cu de toate, cu baloane, jucării,
vată pe băţ. Cei prezenţi au avut la dispoziţie un singur stand de unde şi-au
putut cumpăra mâncare.
Prima zi a fost dedicată evenimentelor
culturale, cum ar fi sfinţirea unei troiţe
amplasate la intrarea în cimitirul satului la orele amiezii, urmată de lansarea
cărţii „Băiţa 1315 – 2015, 700 de ani de
istorie şi cultură populară”, carte ce a
văzut lumina tiparului special pentru
acest eveniment. Lansarea s-a bucurat
de prezenţa directorului Muzeului Li-

teraturii Române, Ioan Cristescu care a
ajutat la editarea cărţii, acesta fiind un
fiu al satului.
„În urmă cu 5 ani, am hotărât ca în anul
2015 să găsim o zi anume în care să
sărbătorim satul Băiţa. Aici trebuie să
fac precizarea să nu se confunde acest
eveniment cu Fiii Satului. Este vorba
despre Aniversarea Satului, aniversăm
cei 700 de ani de la atestarea documentară de la primul document scris în care
apare localitatea Băiţa sub denumirea
de Bana, tocmai de aceea nu vreau să
se confunde cu Fiii Satului” a declarat
viceprimarul comunei Lunca. Liviu Tomin Cotoi.
Se speră ca pe viitor, fiecare sat să beneficieze de o astfel de manifestare pentru că „suntem generaţia care putem”
a ţinut să precizeze viceprimarul Liviu
Tomin Cotoi.
Ziua de duminică a început cu slujba
religioasă la biserica din sat, urmată de
cinstirea eroilor satului printr-un Tedeum la monumentul eroilor. Deschiderea oficială a evenimentului a fost marcată de prezenţa oficialităţilor cum ar fi
deputatul Vasile Gliga şi Ovidiu Dancu,
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vicepreşedintele CJ Mureş, care au luat
cuvântul la acest eveniment.
„Acest sat mic completează acest mare
eveniment. Este un eveniment de suflet
pentru toţi cei care au locuit cândva şi
pentru cei care locuiesc astăzi în Băiţa.
Este important ca lumea să se întoarcă
cu gândul şi chiar să găsească soluţii ce
să facă cu satul lor. Organizatorii acestui eveniment, cei care au scris cartea,
sunt cei care şi-au făcut timp de a rememora tradiţia acestui sat. Este important să se transmită mai departe ce
înseamnă reîntoarcerea la vatra satului
pentru tineri, astăzi, când se pune mare
bază pe agricultură” a declarat deputatul Vasile Gliga.
Această zi fiind dedicată programului
artistic, a avut ca invitaţi din lumea
cântecului şi jocului popular, nume
precum Ana Ilca Mureşan, Dorin Pintea, Mihaela Ioana Cotoi, Elena Violeta
Man, Cristina Fărcaş, Larisa Cotoi. În
ceea ce priveşte jocul popular, progra-

mul a fost întregit de Ansamblul „Junii
Băiţeni”, Corul mixt din Băiţa, Ansamblul „Voinicelul” din Tîrgu-Mureş, Ansamblul „Doina Mureşului”, Ansamblul
„Zestrea” din Tîrgu-Mureş. Seara s-a
încheiat cu disco-bal la Căminul Cultural culminând cu un foc de artificii.
Aniversarea satului Băiţa, a fost un eveniment pregătit pentru toţi cei care îşi
au rădăcinile pe aceste meleaguri.
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