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Făcând o călătorie de poveste în timpul acelor vremuri, am aflat din „cutia cu amintiri” a celor mai vârstnici reghineni că în epoca de glorie şi
înălţare a Reghinului Săsesc existau şi aici, elite care deţineau automobile, care le-au sporit influenţa şi puterea.

Editorial

Robert MATEI
În acest an mi-am axat cercetările pe studierea şi
analizarea unor aspecte de istorie locală pe care negura
timpului le-a acoperit decenii în şir. Fapte şi întâmplări
care uneori au fost uitate intenţionat, alteori involuntar, dar pentru care a sosit timpul optim pentru a fi
scoase la iveală. La o analiză mai atentă am descoperit
o mulţime de indicii care fac diferenţa în modul cum
s-au întâmplat o serie de evenimente istorice locale şi
cum ne-au fost prezentate de unii profesori, ofiţeri
de armată, de securitate sau activişti de partid puşi la
butoane în diverse perioade istorice care azi ori sunt

Istorii regăsite în Reghin sub lupa adevărului
necenzurat
morţi ori mai trăiesc şi se roagă să nu se afle adevărul
până dau ortul popii. Descoperirile oferă detalii importante despre multe lucruri neştiute de Reghin şi viaţa
oamenilor de atunci... Sunt foarte multe documente
necercetate în Arhivele Naţionale care pot face lumină
în multe chestiuni care frământă populaţia zonei şi
sunt o serie de clădiri din oraş care ascund multe secrete care pot rescrie o parte din istorie. Este nevoie,
pentru că deja “piaţa” de articole despre istoria locală
e plină ori de platitudini ştiute şi răs-ştiute, ori de false
senzaţionalisme şi mai puţin lipsită de „spovedanii”.
Ajung poveştile cu breslele meseriaşilor, inventarul
Muzeului Etnografic, cu zestrea de pe Mureş şi de pe
Gurghiu şi lansările de carte care după eveniment nu
le împrumută nimeni din Biblioteca municipală. Se
scrie mult despre evenimente de multe ori neînsemnate ca efect în timp, iar istoria locală în presa vremurilor noastre rămâne un sector virgin presărat cu
nenumărate lacune. Pentru a demonstra că Reghinul şi
în 2015 rămâne o sursă inepuizabilă de subiecte tabu,
vom publica în premieră o listă a securiştilor din oraş
din perioada 1948-1989, un top al celor mai celebre
furturi din Reghin rămase neelucidate şi crimele locale
care au şocat opinia publică, prim-miniştrii României

din ultimii 120 de ani care au trecut prin oraş, dar şi
cine au fost evreii care au fost duşi la Auscwitz şi cine
s-a mai întors acasă. Am aflat cum a ajuns să concerteze
George Enescu la noi în oraş, unde este tezaurul de argint descoperit în municipiu în urmă cu 48 de ani şi de
ce nu-l revendică autorităţile locale, cine au fost anticomuniştii locali arestaţi, torturaţi şi închişi în lagărele
de exterminare comunistă, cum era să intre în Cartea
Recordurilor un primar al oraşului, cine l-a anchetat pe
viitorul Cardinal Todea Alexandru la Securitatea din
oraş, cine a fost reghineanul care i-a predat primele ore
de gimnastică viitoarei principese Ileana a României în
1926, cine administra Casa de Toleranţă a Reghinului
pe vremea când prostituţia era legală în România, cine
sunt persoanele dispărute fără urmă din municipiu şi
nu au fost găsite din 1944 şi până în prezent şi nu în
ultimul rând, cum a ajuns să facă şcoală la Reghin singurul jurnalist din lume care a reuşit să intervievieze în
perioada interbelică cei mai mari tirani ai Europei, Adolf Hitler şi Benito Musolini. Toate aceste informaţii le
veţi putea citi în numerele viitoare din „Glasul Văilor”
un ziar ataşat inexorabil de Reghin, Topliţa şi de Văile
Gurghiului, Mureşului şi Luţului.
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Sprijin pentru Fundaţia
Robin Hood
De câţiva ani există bune colaborări
între Primăria municipiului Reghin şi
Fundaţia pentru protecţia animalelor
“Robin Hood” Austria în vederea protecţiei câinilor cu sau fără stăpân. În
acest sens, Fundaţia a solicitat administraţiei reghinene sprijin financiar în
vederea acoperirii cheltuielilor privind
mediatizarea campaniei de vaccinare,
microcipare şi castrare a câinilor şi pisicilor de pe raza Reghinului. Această
campanie va fi realizată de fundaţia
austriacă.
A fost aprobat un proiect de hotărâre
privind cooperarea dintre municipiul
Reghin și Fundația pentru Protecția
animalelor ”Robin Hood” Austria în
vederea inițierii unei campanii de vaccinare, microcipare și castrare a câinilor/pisicilor de pe raza municipiului
Reghin.
S-a hotărât astfel susţinerea financiară
a campaniei în cuantum de 5000 de lei
asiguraţi din bugetul local al municipiului Reghin.
(C.R.)

Grădiniţă nouă pentru
prichindeii din Solovăstru
În anul şcolar 2015-2016, copiii din
comuna Solovăstru vor beneficia de o
grădiniţă nouă, a declarat viceprimarul comunei Ciorba Ioan pentru ziarul
„Glasul Văilor”. Conform acestuia, Primăria a reuşit să finalizeze modernizarea noii clădiri, iar în data de 14 septembrie va inaugura sălile celor două
grupe de preşcolari. Investiţia s-a realizat din fonduri de la Banca Mondială
printr-un proiect câştigat în anul 2010.
În perioada amenajării noii grădiniţe,
prichindeii şi-au desfăşurat activitatea
în sălile Căminului Cultural din satul
Solovăstru.
(R.M.)

Interzisă arderea miriştilor
Primăria municipiului Reghin prin
Biroul Cadastru şi Registru Agricol informează fermierii cu privire
la obligația de a respecta normele de
ecocondiționalitate (GAEC 6.2), conform cărora este interzisă arderea
miriștilor și a resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum și a vegetației
pajiștilor permanente, obiectivul acestei condiții fiind menținerea materiei
organice în sol.
Agricultorilor care nu respectă condiția
GAEC 6.2 li se vor aplica reduceri ale
cuantumului total al schemelor de plăți
directe și ale ajutoarelor naționale tranzitorii, conform modului de aplicare a
sancțiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate, indiferent de suprafața arsă.
Ca urmare a numărului mare de incendieri din anii precedenți, APIA a
luat decizia ca nerespectarea normelor
de ecocondiționalitate să fie încadrată la gravitate mare și să-i fie atribuită
sancțiunea maximă în acest sens.
Biroul de Presă al Primăriei municipiului Reghin

Fundaţia Diakonia are nevoie de votul nostru

Votaţi proiectul „Patul-recuperarea sau sfârşitul
meu”

Codruţa ROMANŢA
Fundaţia Creştină Diakonia are ca scop
asigurarea asistării sociale şi îngrijirii
medicale a vârstnicilor, bolnavilor şi a
persoanelor imobilizate la pat sau izolate la domiciliu.
Se adresează persoanelor de vârsta a
III-a, persoanelor cu handicap locomotor sau temporar imobilizate, aflate
în imposibilitatea menajului casnic, a
îngrijirii personale şi care nu beneficiază de suport familial, dar şi bolnavilor
cronici cu afecţiuni acute, indiferent de
vârstă, care necesită îngrijire la domiciliu.
Fundaţia Diakonia Reghin are mai
multe proiecte în derulare, însă principalul proiect este legat de îngrijirea la
domiciliu care funcţionează de nouă
ani.
„Acum se lucrează la două proiecte noi,

unul vizează persoanele imobilizate
la pat, dar proiectul se focusează mai
mult pe familiile şi aparţinătorii acestora pentru că pe ei merge greul. Un al
doilea proiect este un centru de zi pentru persoanele cu dizabilităţi” a declarat
Adela Crăciun, coordonatorul proiect.

Recuperarea
bolnavilor
imobilizaţi la pat depinde
de noi!
Pentru proiectul ce vizează persoanele
cu dizabilităţi, Fundaţia Diakonia are
nevoie de ajutorul reghinenilor. „Pe
pagina de facebook a Fundaţiei sunt
trecute detaliile. Proiectul a trecut de
prima etapă de selecţie a programului
Raiffeisen Comunităţi, însă pentru a-i
putea ajuta pe reghinenii imobilizaţi la
pat avem nevoie de voturi” a adăugat
Adela Crăciun. Proiectul se intitulează
„Patul-recuperarea sau sfârşitul meu”,

şi poate fi găsit accesând site-ul reifensen comunităţi.ro. Tot ce trebuie să faci
este să intri pe http://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi/, să-ţi
creezi un cont, click pe HARTA proiectelor, click pe judeţul Mureş şi click pe
VOTEAZĂ în dreptul proiectului „Patul recuperarea sau sfârşitul meu”.
Prin implementarea acestui proiect se
doreşte garantarea păstrării demnităţii persoanelor imobilizate la pat prin
acordarea serviciilor de îngrijire sociomedicale adecvate la domiciliu, dotarea
cu materiale ajutătoare şi instruirea
aparţinătorilor.
Proiectul este dedicat exclusiv reghinenilor, celor 40 de persoane imobilizate
la pat, dar şi pentru instruirea aparţinătorilor cu privire la manevrele de îngrijire, ocazie cu care se doreşte editarea unui ghid de îngrijire a bolnavului
imobilizat la pat pentru aparţinători ce
va fi distribuit gratuit acestor persoane.
„Proiectul constă în trei servicii de bază
ce merg în paralel: îngrijirea la domiciliu, cursuri şi şedinţe de instruire a
aparţinătorilor. Practic vrem să-i învăţăm pe aparţinători cum să trăiască lângă o persoană imobilizată la pat şi cum
să o ajute” a conchis Adela Crăciun, coordonatorul proiectului.
Cei care vor să voteze acest proiect o
pot face până în data de 11 septembrie
2015.

La Reghin continuă Programul “Şcoală după
Şcoală”
Codruţa ROMANŢA

Programul Şcoală după Şcoală ce se derulează la nivelul a două şcoli din municipiul Reghin se doreşte a fi continuat, motiv pentru care Fundaţia FAER,
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” şi Şcoala Gimnazială „Augustin
Maior”, au solicitat continuarea acestui
program.
Astfel că, a fost votat un proiect de hotărâre de consilierii locali ce a privit

alocarea din bugetul local al municipiului Reghin, a sumei de 44.080 lei, în
vederea continuării derulării Programului ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ, în
anul școlar 2015-2016, reprezentând
40% din costul derulării Programului.
Scopul programului este de a urmări
creşterea accesului la educaţie, înscrierea la şcoală prin atragerea copiilor de
vârstă preşcolară din comunităţile defavorizate către educaţia şcolară sistematică, precum şi prevenirea abandonului

şcolar. Grupul ţintă este compus din 48
de elevi din ciclul primar, proveniţi din
familii aparţinând grupurilor dezavantajate, comunităţii marginalizate şi excluse social, grupuri vulnerabile.
În primii doi ani, după terminarea orelor de curs, copiii au participat timp de
3 – 4 ore la Programul “Şcoală după
Şcoală”, au mâncat zilnic prânz cald, iar
după o pauză de recreere s-a trecut la
desfăşurarea activităţilor propuse în cadrul programului.

Şcoala din Dedrad în haine noi
Codruţa ROMANŢA
Putem spune că noul an şcolar va întâmpina elevii din Dedrad în casă
nouă, atât timp cât această clădire nu
a mai fost reabilitată până acum. Concret, este vorba despre lucrări ample de
reabilitare care sunt aproape de final la
Şcoala Generală cum ar fi acoperiş nou,
montare de geamuri şi uşi, izolaţie exterioară. În interior s-a introdus încălzire centrală nouă, s-a montat gresie şi
faianţă unde a fost necesar, s-au realizat
grupuri sanitare plus multe alte lucrări.
„Este vorba despre o lucrare pentru
care am primit finanţare europeană.
Este necesară această lucrare având în
vedere că acolo învaţă peste 200 de copii, iar şcoala era foarte degradată astfel
că acolo nu se mai puteau ţine cursuri.
Acum, pe final, pot spune cu bucurie, că este o lucrare frumoasă şi sper

ca acei elevi care vor învăţa în această şcoală să ne răsplătească efortul cu
comportament şi note bune” a declarat

Dinu Cotoi, primarul comunei Batoş.
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Florin Dogaru pe podium la Campionatul Naţional
de Culturism
Sibiul a fost gazda Campionatului Naţional de Culturism ce s-a desfăşurat
în data de 5 septembrie. La competiţie
s-au înscris şi reghineni care s-au întors
acasă cu premii. Printre aceştia se numără şi Florin Dogaru, care a participat
la categoria Seniori 80 de kg unde a obţinut locul 2, reprezentând Clubul CS
Voinţa Sebastiano Reghin. Florin Dogaru a avut parte de un an cu pregătire
intensă „Am început pregătirea foarte
devreme, undeva prin luna februarie a
acestui an deoarece am participat şi la
Campionatul Balcanic. Apoi n-am mai
avut pauză deloc pentru că am început
pregătirea pentru acest concurs” a declarat Florin Dogaru.
Pentru sportiv urmează o pauză binemeritată, având în vedere că de nouă
ani participă fără întrerupere la concursuri „Simt nevoia de o pauză de
cel puţin un an de zile de la competiţii

pentru a lăsa corpul să se refacă, apoi
vedem ce o să urmeze. Bineînţeles că la
antrenamente şi la stilul de viaţă sănătos nu voi renunţa” a adăugat Florin.
Reghineanul a început să practice acest
sport în urmă cu nouă ani, pe când avea
20 de ani, reuşind în această perioadă
să strângă peste 40 de participări la
concursuri atât naţionale cât şi internaţionale. Reghineanul recunoaşte că o
astfel de competiţie te solicită atât fizic
cât şi psihic, trebuie să ai o alimentaţie
strictă.
Un alt sportiv legitimat la Clubul CS
Voinţa Sebastiano Reghin ce s-a întors
cu medalie este Horaţiu Forgaci, ce a
obţinut tot locul doi, însă la categoria
Seniori 100 kg.

Codruţa ROMANŢA

Critical Mass la Reghin pentru iubitorii de bicicletă
Codruţa ROMANŢA
În data de 20 septembrie scoateţi-vă
bicicleta la plimbare şi alăturaţi-vă participanţilor la Critical Mass, un eveniment dedicat bicicliştilor din Reghin şi
din împrejurimi. Evenimentul sportiv
este organizat de Fondul Comunitar
Reghin. Critical Mass are la bază promovarea sportului pe două roţi, dar
este organizat în special pentru că bicicliştii nu sunt luaţi în seamă ca adevăraţi participanţi la trafic. „Bicicliştii

sunt participanţi la trafic şi din acest
motiv trebuie să îi încurajăm şi să îi facem să se simtă în siguranţă în trafic”
spune Ştefan Molnar.
Evenimentul se desfăşoară pe un traseu
stabilit de organizatori între orele 14:00
şi 17:00. Tot în cadrul acestui program
este inclus şi un concurs de legislaţie
pentru a le reaminti bicicliştilor că există astfel de legi şi pentru ei. „Vom avea
şi o probă de îndemânare, un traseu făcut în urma unui program de-al nostru
la Tîrgu-Mureş care se numeşte Academia Velo unde oferim cursuri pen-

tru biciclişti. Sperăm să aducem şi un
instructor auto, care să explice şoferilor
la ce să fie atenţi când văd un biciclist în
trafic” a adăugat Ştefan Molnar.
Nu este prima dată la Reghin când se
organizează Critical Mass, însă se speră
să aibă o mai mare amploare. Aşadar,
indiferent de vârstă, sunteţi aşteptaţi cu
mic, cu mare pe bicicletă la câteva ore
de pedalat prin oraş.

ŞTIRI
România a câștigat Campionatul Mondial de
Adult-Show Latin din
China

Sportivii noștri, Mirona Gliga și Roman Cificli au reușit pentru prima dată
în istoria dansului sportiv românesc
să urce pe primul loc la Campionatul
Mondial de Adult-Show Latin, care
s-a desfășurat în Chengdu, China, în
perioada 5-6 septembrie. Anul trecut,
cei doi s-au clasat pe locul al IV-lea la
aceeași competiție.
Show-ul reghinenilor de la Clubul de
Dans Sportiv “Dansul Viorilor” Reghin
s-a intitulat „Roman’s touch” – “Atingerea lui Roman”, şi a fost construit în
jurul unei poveşti de iubire dintre un
bărbat orb şi o femeie modernă. Momentul artistic a fost pregătit de cei doi
cu ajutorul mai multor antrenori de
dans, coregrafi şi cu sprijinul regizorului Radu Olăreanu.
Mirona şi Roman
au reușit să
depășească perechile din Italia, Rusia,
Cehia, Germania, Spania şi Franța.
(C.R.)
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Postul de inspector de la
Compartimentul
Urbanism al Primăriei Reghin a
fost ocupat
În urma concursului de recrutare organizat în 17-19 august la sediul Primăriei Reghin pentru ocuparea funcţiei
vacante de inspector, grad profesional
principal, în cadrul Compartimentului
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului,
a fost admis candidatul Cristian Iuliu Sărmăşan care a obţinut punctajul
99,66 la proba interviu. Conform unui
comunicat afişat la avizierul Primăriei
Reghin, candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute puteau formula contestaţii în termen de 24 de ore de la aflarea acestora, la secretarul comisiei de
soluţionare a contestaţiilor, Miclea Angela, consilier resurse umane care ne-a
comunicat că nu au existat contestaţii.
Astfel că din 1 septembrie, Cristian Iuliu Sărmăşan va prelua postul vacant.
(R.M.)

Ţongea Viorel noul preşedinte de şedinţă C.L.
După expirarea celor trei luni din funcţia de preşedinte a şedinţei de Consiliu Local a lui Claudiu Bîndilă, a venit
rândul altui consilier să prezideze şedinţele C.L. Astfel, consilierii au votat
preşedinte de şedinţă în unanimitate
de voturi pentru perioada septembrie –
octombrie pe Viorel Ţongea.
(C.R.)

Proiect de promovare urbană pentru Reghin
Codruţa ROMANŢA
Fondul Comunitar Reghin, parte a
Fundației Comunitare Mureș a demarat un nou proiect, de această dată unul
de promovare urbană. Această idee de
promovare a oraşului a venit în urmă
cu mai bine de un anm din dorinţa lui
Ştefan Molnar, coordonatorul proiectului de a face cunoscută istoria oraşului
în rândul reghinenilor. „E foarte greu
să citeşti sutele de cărţi care există în
literatura de specialitate despre istoria
şi cultura Reghinului, şi-atunci ne-am
gândit să facem o formă uşoară şi modernă pentru a descoperi frumoasele
poveşti ale oraşului nostru. Am făcut
câteva sondaje de opinie pentru a vedea care sunt cele mai cunoscute şi cele
mai puţin cunoscute obiective culturale din Reghin” a precizat Ştefan Molnar,
coordonatorul proiectului Promovare
Urbană.
Astfel s-a creat un site, o hartă, dar şi
ghiduri audio pe care le-au înregistrat
cu ajutorul Casei de Cultură a Tineretului “George Enescu”. După câteva
selecţii au ales cinci obiective pe care

le consideră cele mai importante şi pe
care au dorit să le prezinte publicului,
şi aici ne referim la Biserica Săsească,
Biserica de Lemn, Piaţa Petru Maior,
Temniţele Oraşului, Vila Bogdan. Pe
site există variante diferite, cum ar fi
pentru mobil unde poţi citi despre
obiectivele respective şi asculta ghidul
audio după scanarea unui cod QR, iar
pe desktop se poate vedea şi harta.
“Planurile noastre sunt să creştem, să
schimbăm şi să facem mai bine ceea ce
avem acum. Este destul de greu să edităm într-o anumită limbă un ghid audio. Căutăm soluţii pentru a face ghidul
în limba engleză, maghiară, germană
şi franceză. Totodată, pentru că avem
doar cinci obiective, vrem să ne extindem, să găsim poveşti pentru mai multe. În momentul de faţă avem marcate
42 de obiective, dar vrem pentru cel
puţin 20 din ele să avem un ghid audio”
a adăugat Ştefan Molnar.
O altă dorinţă ar fi ca pe clădirile importante din Reghin să existe un cod
QR, care dacă va fi scanat se vor descărca informaţiile pe mobil.
Cei interesaţi pot găsi mai multe infor-

(C.R.)

Crosul pompierilor
Duminică, 13 septembrie începând cu
ora 8:30 se va desfăşura în centrul municipiului Tg. Mureş competiţia sportivă „Crosul Pompierilor” aflat la ediția a
IV-a.
Manifestarea face parte din activitățile
organizate cu prilejul Zilei Pompierilor
din România şi pot participa toţi amatorii de sport. Startul se va da din Piaţa
Victoriei, iar cei care doresc să participe se pot înscrie, în aceeaşi zi, la locul
de desfăşurare a competiţiei.
Participanţii vor alerga pe trei categorii de vârstă, sub 10 ani, între 10 – 14
ani, precum şi peste 15 ani, diferenţiat
pentru bărbaţi şi femei. Câştigătorii vor
primi diplome, medalii și premii, toţi
participanţii primind tricouri.
(C.R.)

maţii accesând site-ul www.promovareurbana.ro sau pagina de facebook cu
acelaşi nume.

Pentru ca tinerii din Batoş să nu mai distrugă mobilierul din parcuri, primarul le-a pus la dispoziţie
internet gratuit
Odată cu intrarea în vacanţă a copiilor
din localităţile aparţinătoare comunei
Batoş, primarul Dinu Cotoi a observat

amplasat în parcurile de pe raza comunei. „Mergând seara la aceşti tineri care-şi petreceau timpul liber în parcurile
din comună, le-am promis că le voi da
acces la internet gratuit, dar să nu mai
distrugă parcul. Din păcate, parcurile

că tot mai mult tineret îşi ocupă timpul
liber cu distrugerea mobilierului urban

sunt tot distruse pentru că tinerii sunt
plini de energie şi se urcă în picioare,

Codruţa ROMANŢA

Consilierii Locali pleacă în
Ungaria
În perioada 11 – 12 septembrie o delegaţie formată din nouă persoane din
municipiul Reghin se va deplasa în
localitatea Batonyterenye din Ungaria.
Această deplasare vine în urma invitaţiei primite de Primăria Reghin din
partea conducerii Batonyterenye pentru a participa la Zilele Oraşului.
Din delegaţie vor face parte consilierii Nagy Andras, Gliga Daniel, Bodo
Jozsef Zoltan, Ovidiu Marian, plus persoane numite prin dispoziţia primarului.

Ştefan Molnar, coordonatorul proiectului „Promovare Urbană”

ba pe tobogan, ba pe bănci. Consider
că liberul acces la internet este un lucru
bun, pentru că am văzut acest lucru pus
la dispoziţia cetăţenilor şi în alte localităţi ori oraşe, aşa că acum suntem şi noi
în rând cu lumea bună” a declarat Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoş.
Tinerii sunt entuziasmaţi de acest lucru, chiar se bucură, însă dorinţa primarului este ca aceştia să folosească
accesul la internet în favoarea lor şi de
ce nu, să citească câte o carte.
Aparatele router wireles sunt amplasate
deocamdată în parcurile Batoş, Goreni
şi Dedrad. „Urmează ca în scurt timp
să avem internet şi la Uila şi atunci vom
implementa şi acolo acest lucru” a adăugat primarul comunei Batoş.
Acesta a făcut un apel către toţi locuitorii comunei să se îngrijească de bunurile comunei şi să participe activ la a face
lucruri folositoare pentru comunitate.

Alimentarea cu apă a satului Uila, prioritate pentru
primarul comunei
Codruţa ROMANŢA
La această oră se lucrează intens în comuna Batoş. Unul dintre proiecte este
extinderea reţelei de apă din Batoş spre
satul Uila unde cei 596 de locuitori se
vor bucura de introducerea acestei
utilităţi. „Este un proiect care nu mai
suporta amânare, necesar pentru locuitorii satului Uila, mai ales că seceta din
ultimii ani este tot mai accentuată, iar
oamenii au nevoie foarte mare de apă”
a declarat Dinu Cotoi, primarul comunei Batoş. La început locuitorii au fost
oarecum reţinuţi în ceea ce priveşte
montarea unui contor ce ajuta la măsurarea şi taxare apei, dar văzându-se lipsa mare de apă au acceptat acest lucru.
„Am primit în toamnă o parte din suma
necesară, iar acum avem alocaţi pentru
această lucrare bani de la bugetul local.

Va mai fi nevoie de un efort, o finanţare pentru a putea realiza un rezervor
la Uila şi reţeaua stradală. Şi locuitorii
din alte sate aşteaptă să facem anumite
lucrări, dar trebuie să le luăm pe rând,

iar eu cred că este prioritar alimentarea
cu apă a satului Uila” a adăugat Dinu
Cotoi.
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SĂNĂTATE

Paşi pentru a ieși din zona de confort
Zona de confort ne doboară pe toți,
deși denumirea de confort la prima vedere pare ceva nevinovat. Când avem
parte de confort în anumite domenii,
ne imaginăm că suntem în cea mai
bună perioadă a vieții. Confortul e plăcut, e călduţ, e acel loc din care nu mai
vrem să ieşim.
Până la urma urmei pentru asta luptăm
cu toţii în viaţă. Să avem o viață bună,
confortabilă, nu? Să fim în zona în care
problemele au dispărut, nu mai avem
griji, este frumos. Ei bine, atunci când
simţim că nu mai avem nicio problemă,
când totul e în roz, țin să vă anunț că
atunci începe decăderea noastră.
M-am întrebat și eu la un moment dat:
cum este posibil? Așadar, am realizat
că zona de confort “ucide” următoarele
aspecte:

În primul rând sănătatea

Sănătatea e cel mai important şi preţios lucru de care putem dispune. Fără
sănătate nu suntem în stare să facem
absolut nimic. Suntem conștienţi de
importanța sănătății noastre. Fiind în
zona de confort, nu avem motivaţie să
mergem la sală, să alergăm sau să ne
plimbăm. Majoritatea oamenilor găsesc
tot felul de scuze pentru a evita efortul
fizic. În cazul în care vă regăsiți în ceea
ce am scris, știți unde vă aflați.

Şansa de a avea bani

Cum să ne apucăm să ne educăm din
punct de vedere financiar sau să ne concretizăm o pasiune când ne este lene să
ne ridicăm în picioare? Bineînțeles că
toți dispunem de anumite calități care
ne-ar putea aduce libertatea financi-

ară, însă această zonă nu ne lasă să
acționăm. Şansa de a avea bani necesită
acţiune, iar zona de confort vrea pasivitate şi lene. Dacă nu luăm inițiativă,
vom rămâne acolo unde suntem acum
sau chiar mai rău. Dacă refuzăm să ne
ridicăm, să facem acele lucruri care
sunt necesare pentru a produce bani,
stagnăm. De cheltuit este ușor.

Relaţiile de iubire

Nimic nu distruge mai rapid relaţiile dintre oameni decât rutina. Iubirea
este intensă, iar zonei de confort îi place să nu simtă nimic. După cum am
menționat mai sus, zona de confort vrea
pasivitate, lene și alte comportamente
neproductive. De obicei, oamenii încep
să creadă în acest lucru în momentul
în care simt pe propria lor piele, când
trec zile, săptămâni chiar și luni de zile,
iar ei nu fac nimic util. Nu avansează
spre obiectivele lor, ci doar plutesc ca o
frunză pe apă. Deseori am fost și câteodată mai pic în această zonă de confort,
însă aplic pașii următori: Când merg în
excursi, de fiecare dată, cu o zi înainte
de excursie, nu mai am chef să merg.
Am filme la care m-aș putea uita, jocuri
de jucat, cărți de citit. ORICE doar să
rămân în casă, în zona de confort. De
fiecare dată când mă întorc din excursie
mulțumesc divinității că m-a inspirat
și pus în mișcare. În natură simțim că
suntem conectați la adevăratul sens al
vieții și atât de mulți oameni își refuză
acest lucru din diferite motive, dar cel
mai mare e zona de confort.
Caut mentori. Aș fi cel mai fericit dacă
aș putea să am mentori în fiecare aspect al vieții. Când vreau să mă culc

pe o ureche în zona de confort, știu că
e cineva acolo care reprezintă vocea
conștiinţei mele. Mă va trezi, mă va
certa, mă va motiva, mă va încuraja și
mă va lovi. Mă va iubi și va dori să fiu
maximul din ceea ce pot să fiu.
Fac sport. Ei bine, nu am cuvinte să
spun ce efecte are sportul asupra vieții
noastre. Deseori după ce îmi înving
acea dorință de a sta întins pe pat și intru în sala de sport, simt că mă încarc
cu o energie pozitivă. În momentul în
care îmi pun corpul la treabă, mintea
se trezește. Era o perioadă când am
renunțat la sport, doar ca să mă pot focusa mai mult pe examenele de la facultate. Consider că este o greșeală imensă,
pe care nu aș vrea ca să o facă nimeni.

Îmi caut o parteneră de cuplu ( Mă îndrăgostesc):

Relaţiile de iubire sunt cursuri de dezvoltare personală. Când iubim şi ne
îndrăgostim, trăim toată gama de trăiri, de la pozitive până la negative. Persoană iubita ne este oglindă şi ne oferă
ocazia să ne cunoaştem în cea mai bună
varianta a noastră precum şi cea mai
proastă. Dacă ştim să ne luăm ce avem
nevoie din iubire, putem deveni orice
ne dorim.Vă încurajez să vă gândiți la
acele lucruri pe care le-ați amânat și să
vă gândiți ce oportunități pot apărea
dacă pur și simplu acționați.
“Fă în fiecare zi un lucru care te sperie.”
– Eleanor Rosevelt
Kalas Lorand

Emoțiile și sănătatea – deoarece calea inimii este minunată, însă periculoasă!

Nicio logică nu poate fi mai presus decât emoția, așa cum nicio minte nu este
mai presus de inimă. Cu toate acestea,
fiecare zi constituie o provocare în care
bătălia care se dă între mintea și sufletul
nostru nu conduce neapărat la înălțarea
stegulețului păcii, chiar dacă acordăm victoria unei singure părți. Așa
se întâmplă că devenim deznădăjduiți,
furioși sau triști fără să putem întrevedea o cale către echilibru. Emoțiile
și sentimentele, indiferent de natura
lor pozitivă sau negativă, somatizează,
influențându-ne în timp starea de sănătate.
Pornind de la aceste aspecte, în gândul
nostru se ivesc întrebări firești: cum se
nasc emoțiile? Este posibil să le controlăm? Ce se întâmplă dacă încercăm să
ignorăm o emoție? Cum putem renunța
la emoțiile negative sau prin ce metode
putem trăi împăcați cu cele pe care nu
reușim să le evităm? Dimpreună cu disponibilitatea de a ne lăsa provocați de
întrebări și de a investi în răspunsuri,
s-a dezvoltat o lume fascinantă în cadrul căreia specialiști cu experiențe formatoare sau oameni care, pur și simplu,
dețin o judecată mai nepătimașă le sunt
sprjin și reper celor care se confruntă
cu aceste dileme.
JCI Tîrgu-Mureș și-a respectat și în
această lună obiceiul de a fi contemporan cu neliniștile și speranțele noastre.
Astfel că, în data de 27 august, în incinta
Grand Hotel din Tîrgu Mureș, prin intermediul proiectului I Love My Health,
ajuns la a 7-a ediție, tîrgumureșenii
interesați de a-și îmbunătăți stilul de
viață, s-au desprins timp de câteva ore

ŞTIRI
Reluare transplant de ţesut osos la Spitalul Clinic
Judeţean Mureş
Activitatea de transplant de ţesut osos
şi tendinos va fi reluată la Clinica de
Ortopedie-Traumatologie din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean Mureş ca urmare a reacreditării ca Bancă de ţesut
osos a Spitalului Clinic Colentina de
către Agenţia Naţională de Transplant.
Spitalul Clinic Judeţean Mureş a fost
acreditat ca centru de prelevare şi
transplant de ţesut osos, tendinos şi
cartilagii la sfârşitul anului 2013, obţinând astfel dreptul de a recolta grefe utilizate în transplantul de tumori
osoase şi revizii osoase de proteze de
genunchi şi şold.
“Pe această cale reamintim că Spitalul
Clinic Judeţean Mureş a fost dotat la
jumătatea anului curent cu o moară de
os, astfel că anumite grefe recoltate de
la donatori vor putea fi pregătite pentru
transplant direct la Clinica de Ortopedie din Tîrgu-Mureş” se arată într-un
comunicat emis de Compartimentul
Relaţii Publice şi Comunicare al SCJ
Mureş.
(C.R.)

Majorări salariale la SCJ
Mureş
Având în vedere prevederile Legii
nr.185/02.07.2015 pentru aprobarea
OUG nr. 70/2014 privind salarizarea
personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asigurări sociale în anul 2015, salariaţii
Spitalului Clinic Judeţean Mureş care
nu au beneficiat de majorarea salariului de bază cu 100 de lei în perioada
01.01.2015-30.06.2015, au primit în
luna iulie 2015 o diferenţă la salariul de
bază astfel încât fiecare să beneficieze
de o majorare brută de cel puţin 1.200
de lei pe an.
(C.R.)

Fonduri suplimentate pentru oncologie şi ortopedie
la Spitalul Clinic Judeţean
de la tumultul de zi cu zi. Devenind
martorii unor dialoguri profunde, generoase și confesive care au avut ca
scop găsirea unui diagnostic obiectiv
legat de modul în care emoțiile și gândurile negative ne pot afecta sănătatea,
participanții, cu sprijinul specialiștilor
invitați, au găsit calea prin care pot să
gestioneze aceste emoții astfel încât starea lor de bine să nu fie doar un ideal.
Oana Raluca Cueşdeanu - psihoterapeut pozitivist, împreună cu Alexandra Opriş – health educator şi Daniel
Pavel – personal trainer au oferit celor
prezenți privilegiul de a descoperi, prin
propria lor judecată și prin mecanismele sufletești caracteristice fiecăruia,
care sunt pașii de făcut înspre atingerea
echilibrului emoțional și fizic. A fost
un eveniment extrem de interactiv la
care s-au derulat prezentări interesante și jocuri adaptate tematicii, precum
și deja obișnuitele degustări sănătoase
ale unor preparate delicioase. Tombola, prin care cei mai norocoși dintre

cei prezenți au fost răsfățați cu premii
sponsorizate de Oriflame și Bioskin,
a încheiat cu voie bună seara de joi ce
tocmai a trecut.
Amprenta generală a acestei întâlniri
s-a trasat prin înțelegerea faptului că
cel mai durabil mod de a ne educa implică mișcarea, explorarea, socializarea, observația, imitația, disciplinarea
și - de ce nu?- plăcerea. Dezvoltarea
unui comportament corect și autentic privind emoțiile și sănătatea este
posibilă și la vârste deja mature, atâta
timp cât conștientizăm faptul că a putea
să simțim este de fapt o șansă de a ne
proteja și o dovadă că suntem în viață
(psih.O.R.Cueşdeanu). În final, este nevoie de puțin mai multă inimă în toate,
doar s-o oferim cu cap.
Lidia LASZLO

Se suplimentează fondurile SCJ Mureş
pentru tratarea bolnavilor incluşi în
programele naţionale de oncologie şi
ortopedie. Spitalului Clinic Judeţean
Mureş i-au fost suplimentate fondurile pentru a doua jumătate a anului
2015 necesare furnizării serviciilor de
radioterapie din cadrul programului
naţional de oncologie şi a serviciilor
prestate în cadrul programului naţional de ortopedie-endoprotezare, în valoare totală de 1.802.960 lei. De aceste
servicii vor beneficia bolnavii cu afecţiuni oncologige şi pacienţii incluşi în
programul naţional de endoprotezare.
Fondurile vor fi alocate astfel: 984.960
lei pentru subprogramul de radioterapie al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, 605.000 lei pentru subprogramul
de tratament al bolnavilor cu afecţiuni
oncologice-medicamente, 213.000 lei
pentru programul naţional de ortopedie-endoprotezare adulţi.
(C.R.)
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Cine erau proprietarii de maşini din Reghinul de altădată?
Robert MATEI
Astăzi municipiul Reghin are peste
13.250 de maşini înmatriculate însă în
perioada postbelică, interbelică şi după
al Doilea Război Mondial autoturismele în oraş constituiau un lux şi puteau
fi numărate pe degete. Făcând o călătorie de poveste în timpul acelor vremuri
am aflat din „cutia cu amintiri” a celor
mai vârstnici reghineni că în epoca de
glorie şi înalţare a Reghinului Săsesc
existau şi aici, elite care deţineau automobile, care le-au sporit influenţa
şi puterea. Maşinile din tinereţea bunicilor erau Buik, Ford, Cadilac, Opel
Blitz, Varshava, Skoda Felicia, Lincoln
Zephyr, Daimler-, Gaz M 20 Pobeda,
Topolino, Skoda, Packard, Malaxa,
Plymoth, Moskwitch 408 sau chiar
Bentley şi erau conduse de persoanele
cele mai populare ale Reghinului, însă
lumea nu era obişnuită şi privea automobiliştii cum privim noi astăzi astronauţii. Dacă privim în urmă ne dăm
seama că majoritatea erau maşini prost
suspendate, făceau mult zgomot şi nu
erau foarte fiabile. Se porneau greu cu
manivela, transmisia se făcea cu o curea care când ţi-era mai mare dragul
sărea sau se rupea, viteza maxim admisă de lege era 40 km şi era interzisă
întrebuinţarea claxoanelor între orele
23.00 şi 5.00 dimineaţa. În rândurile
de mai jos vă prezentăm o parte din cei
mai cunoscuţi proprietari de maşini ai
Reghinului de altădată.
Robert J. Depner (1876-1949) a fost
unul dintre cei mai ingenioşi fabricanţi
din Reghin care în anii 20 deţinea în
oraş o fabrică de trăsuri pe strada Magazinului la nr.5 care pe lângă faptul că
deţinea un automobil Daimler-Benz
oferea şi servicii de lustruit, execuţie şi
montaj de tapiţare de automobile. Totodată fabricantul construia trăsuri cu
coarde, sănii în cele mai moderne forme şi deţinea şi un atelier de lustruire şi
şelărie de trăsuri. Robert s-a căsătorit
în 22 decembrie 1901 cu Emma Helenen Pauls împreună cu care a avut doi
copii, Robert Friedrich şi Olga Katharina.
Ing.Florea Bogdan(1896-1965) În
1903 s-a căsătorit cu Elenuţa, fiica profesorului Petru Tofan de la gimnaziul
greco-catolic român din Năsăud. După
naşterea copiilor Romul şi Delia, familia Bogdan s-a mutat la Reghin. Aici a
deschis primul birou tehnic de inginer
liber profesionist după ce a absolvit în
anul 1899 la Budapesta cursurile Facultatii Politehnice ,,Regele Iosif,,. În 1912
a înfiinţat în oraş Banca Poporală ,,Cerbu” şi şi-a cumpărat şi primul automo-

Petre A. Boţianu şi familia sa în 1928
(fotografie din colecţia dr. Alexandru
Boţianu)

bil, un Ford după cum scria in memoriile sale ,,câstigat cinstit construind
biserici, şcoli comunale şi particulare,
făcând măsurători terestre, comasări,
parcelări, expertize şi altele, muncind
ziua-noaptea ca la bătrâneţe să vină
netrebnicii satelor să mă deposedeze
de tot rodul muncii mele de o întreagă
viaţă, să fiu muritor de foame cu o pensie de 182 de lei lunar” scria inginerul
în 1957 la vârsta de 81 de ani. Deşi a
înfiinţat în 1920 primul liceu românesc
la Reghin, (liceul Petru Maior de azi)
a fost directorul fondator al ziarului
,,Glasul Poporului” proprietarul primei
tipografii româneşti şi a fost numit prefect al judeţului de ministrul Octavian
Goga. Liberalii de la Casa de Pensii i-au
tăiat 19 ani de serviciu pentru că nu a
devenit agentul lor electoral, ajungând
să moară, chiriaş în propria casă. Din
punct de vedere automobilistic Florea
Bogdan rămâne în istorie pentru curajul suprem de care a dat dovadă în 1926
pe vremea când era Prefect al Judeţului Mureş, atunci a condus un Buick pe
„pană” la primirea în judeţ a Reginei
Maria la Sovata. Tototdată, Florea poate fi considerat primul reghinean care
a făcut off road pe Valea Gurghiului cu
Ministrul Meisner în acelaşi an 1926
într-o inspecţie pe drumul Reghin-Lapuşna când din cauza unor alunecări de
teren a fost obligat să escaladeze calea
ferată forestieră cu maşina şi să facă slalom pe patru roţi prin pădurea Gurghiului pentru a ajunge teafăr şi nevătămat
ministrul la Reghin.
Dr. Eugen Nicoară (1893-1985) A
avut maşină personală încă din 1924,
o Varshava cu şofer personal care l-a
transportat chiar şi pe marele violonist
George Enescu la gară după concertul
susţinut la Reghin în anul 1927. Doc-

torul şi-a făcut permis abia în 1931. În
anii 30 autoturismul i-a luat foc în centrul oraşului din cauza unei neglijenţe
la alimentare la fântâna de benzină a
oraşului. Cea de-a doua maşină a dr.
Nicoară a fost o Skoda rusească cu 8
locuri în care transporta toţi conferenţiarii din Cluj-Napoca care susţineau
discursuri în cadrul Adunărilor Astrei
în Reghin şi împrejurimi. Ani de zile
a avut reputaţia de a fi cea mai confortabilă maşină din oraş în perioada interbelică. Maşina avea o izolaţie fonică
foarte bună, sistemul de încălzire era
îmbunătăţit şi avea aparat de radio şi
scaune cu umplutură din puf de eider
(raţă polară) şi nu în ultimul rând un
geam cu acţionare electro-hidraulică
care despărţea cabina şoferului de salon. Plus că pe panoul despărţitor se
puteau adăuga două scaune (strapontine) suplimentare. În perioada interbelică autoturismul a fost folosit şi în scop
electoral în perioada alegerilor locale
şi parlamentare. Dr. Nicoară a transportat mai mulţi prelaţi bisericeşti pe
satele din jurul Reghinului la o serie de
sfinţiri de biserici şi nu în ultimul rând
a fost un mijloc de locomoţie perfect
pentru a ajunge la diverse concerte la
Cluj-Napoca sau chiar Bucureşti. Nu e
un secret că dr. Eugen Nicoară era un
mare admirator al sopranei Virginia
Zehani şi a cântăreţei de cameră Aca de
Barbu şi nu rata niciun concert al cântăreţelor în Ardeal.
Petre A. Boţianu (1894 -1975) A fost
unul dintre primii proprietari de autoturisme din judeţul Mureş, Opel-ul
său avea numărul 3 de înmatriculare în judeţ. După Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, între 1918-1923, Petre A. Boţianu a fost notarul cercual al
comunelor Dumbrava, Vătava, Râpa de
Jos şi Morăreni. Între anii 1923-1931, a
fost prim- notar şi secretar general al
Primăriei oraşului Topliţa Română, bucurându-se de apreciere şi sprijin din
partea Patriarhului Dr. Miron Cristea,
care l-a găzduit întotdeauna la Bucureşti, la Patriarhia Română. Între anii
1922-1926 a fost cel mai popular avocat
militant pentru drepturile românilor în
procesele ce au urmat Reformei Agrare
din 1921, împotriva grofilor Urmánczy,
Kemény şi Bánffy, litigii care s-au dezbătut la Judecătoria din Reghin, Curtea
de Apel din Tîrgu-Mureş şi Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti. În
calitate de avocat al intereselor naţionale, pentru a se documenta în aceste
procese, a colindat munţii, a făcut fotografii, a întocmit hărţi şi a scris o bro-

şură cu iconografie intitulată „Căutând
dreptate”. În martie 1947 Boţianu a fost
ales ca cenzor al Băncii Mureşeana din
Reghin alături de dr. Alexandru Ceuşianu şi Ioan Butnariu pe un mandat de
2 ani. A publicat de-a lungul anilor mai
multe articole de istorie locală în presa
vremii şi cu tematică de vânătoare în
perioada în care a deţinut funcţia de
inspector regal de vânătoare. În anul
2002 dr. Alexandru Boţianu a publicat
cartea bunicului său „Memorii. Discursuri. Documente, Studii social istorice.
Povestiri de vânătoare”.
Niculae Pădurean (1902-1939) a apărut la Reghin în anturajul Familiei Regale a României în 1928 la o partidă de
vânătoare la Lăpuşna, pe post de şofer.
După o neînţelegere cu şefii lui a coborât de pe Valea Gurghiului în Reghin
unde a făcut cunoştinţă cu o unguroaică
extrem de frumoasă Kudor Erzsebet, în
ateliereul lui Stanciu Gheorghe. A fost
dragoste la prima vedere. Astfel că 22
noiembrie, acelaşi an, mecanicul auto a
lăsat Casa Regală pentru o unguroaică
şi s-a căsătorit la Reghin. Legământul
s-a produs cu ajutorul martorilor Kozaneţzky Blasiu şi Gheaja. Niculae avea
doi copii din prima căsătorie şi a mai
avut doi copii cu Erzsebet, Gheorghe şi
Alexandru care au fost botezaţi de dr.
Eugen Nicoară. La început Pădurean a
lucrat la avocatul Alexandru Ceuşianu,
apoi la comerciantul Lamber Iosif, iar
mai târziu la cumnatul său Kudor Francisc la atelierul de reparaţii auto. Niculae Pădurean a avut şi el un autoturism
personal pe care l-a închiriat în regim
de taxi începând cu anul 1936 când a
început să lucreze ca şofer şi mecanic la
spitalul orăşenesc condus de Dr. Eugen
Nicoară. În cadrul spitalului a activat
până în 22 septembrie 1939 când a fost
împuşcat de un poliţist, se pare că la comandă politică.
Romul Tiberiu Bogdan (1906-2002),
era fiul ing. Florea Bogdan, a absolvit
Dreptul la Cluj şi avea cancelaria avocăţească în perioada interbelică pe strada
Averescu lângă Judecătoria Mixtă. Era
un bărbat chipeş cu alură de actor american şi se bucura de o mare popularitate în rândul tinerilor din oraş. Romul
era un tânăr galant plin de distincţie.
Figura ca membru în Organizaţia de
Cercetaşi a României, practica culturismul, conducea o maşină decapotabilă,
scria la ziarul „Glasul Poporului” cu
pseudonimul Romy B şi juca în piese
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Reghin 1929 la nunta Deliei Bogdan cu Ilesiu
Corloianu
de teatru. Este singurul reghinean care
a avut privilegiul de a dansa cu Principesa Ileana a României, în vara anului
1926 la un ceai dansant organizat de însăşi Regina Maria cu ocazia unui concediu de odihnă petrecut la Băile de la
Sovata. În 1935 tânărul avocat s-a căsătorit cu Ecaterina Neagu, originară din
Focşani, profesoară care a predat la Liceul „Petru Maior” din Reghin, română
şi franceză, în perioada interbelică. În
1940 Romul era concentrat în armata
Română după care a plecat în refugiu în
Bucureşti cu soţia de unde nu s-a mai
întors. Acolo s-a născut singura lor fiică Rodica, care momentan locuieşte în
Bucureşti. Datorită vremurilor tulburi
în capitală, Romul a profesat ca şi jurist
consult şi economist la mai multe firme

şi societăţi până la pensionare.
Haszan Jozsef (1910-1993) a avut permis de meşter conducător din anul 1938
care îi conferea dreptul să fie şi instructor auto. Era de religie catolică şi avea
tatăl originar din Budapesta. Calificarea şi-a făcut-o la Braşov, iar după ce a
revenit în Reghin a obţinut autorizaţie
pentru o firmă de transport cu două camioane maşini, un plymouth şi un opel
blitz şi era membru în Asociaţia Naţională a Transportatorilor din Ungaria.
Totodată Haszan a deţinut două taxiuri
şi un atelier auto şi era considerat cel
mai priceput mecanic al Reghinului.
În anii 40 Haszan a fost primul şofer
de cursă lungă din oraş care făcea ruta
Reghin-Budapesta cu diverse mărfuri
pentru comercianţii zonei. Având per-

mis de conducere şi fiind şi posesor de
autoturisme în Cel de-al Doilea Război
Mondial, a fost mobilizat pe front cu tot
cu maşini. În 1945 a fost luat prizonier
de americani. După eliberare, în Ungaria a fost capturat de armata rusă şi dus
într-o mină de cărbuni din Doneţ. S-a
întors acasă în 1949 teafăr după patru
ani petrecuţi în lagăr deşi „Crucea Roşie” îl declarase mort. Şocul vieţii sale
a fost când a ajuns acasă şi şi-a găsit
soţia recăsătorită. Haszan a fost primul
şofer pe salvarea spitalului din oraş şi
după pensionare a mai lucrat ocazional
pentru comerciantul Zeches Suciu care
vindea confecţii. Astăzi fiii lui Haszan

Ioszef, gemenii Iosif şi Francisc, duc
mai departe meseria tatălui lor la Reghin, administrând cu succes un service auto, în casa bunicii din anul 1992.
Fotografiile şi cărţile poştale fac parte
din colecţiile personale ale reghinenilor Marian Ciprian Mihnea, Alexandru
Pădurean, Haszan Iosif şi Francisc, dr.
Alexandru Boţianu şi Adorjani Vasile

Haszan înconjurat de mecanicii de la atelierul
său în anii 40

Viţelul Fâncel câştigat de bucătarii din Solovăstru
tate pentru Solovăstru, ci din contră
Dezsi Zsolt a avut altă opţiune, motiv
pentru care votul a mers către comuna
Gurghiu. „Eu am fost plăcut surprins
de preparatele celor patru comune participante, dar pe parcurs, după ce am
gustat toate ingredientele pot spune că
mi-a plăcut foarte mult echipa Primăriei Gurghiu pentru că cele două feluri
de fasole au fost foarte bine gătite, iar

Codruţa ROMANŢA
Ediţia din acest an a Festivalului Văii
Gurghiului, a adus odată cu ea mai
multe concursuri unde comunele de pe
Vale s-au putut înscrie. În ceea ce priveşte concursul gastronomic, trebuie
precizat faptul că premiul pus la bătaie
(viţelul Fâncel n.r.) a fost oferit de Gliga
TV. Cum orice concurs are nevoie şi de
un juriu, acesta a fost format din Crina Laszlo, director marketing Gliga Tv,
Ioan Ţeugea şi Dezsi Zsolt bucătari de
meserie. „Dacă la concursul de pe Valea
Mureşului am numit viţelul Mureşel,
aici ne-am gândit să-l numim Fâncel.
Sperăm ca şi aici, câştigătorul să aibă
grijă de el aşa cum şi pe Valea Mureşului o fac. Mă bucur că am avut ocazia să
gustăm preparatele pentru că toate au
fost foarte bune, dar pe gustul meu de
data aceasta a fost mâncarea pregătită
de Solovăstru” a declarat Crina Laszlo.
Ingredientul „minune” ce a stat la baza
acestei ediţii a concursului gastronomic
a fost fasolea, acest lucru fiind anunţat
cu o zi înainte de concurs. S-au înscris
în competiţia culinară, toate cele patru
comune participante la Festival. Unii
bucătari, au dovedit că ştiu să ţină cont
de cei care în ziua concursului au postit, astfel că au preparat fasolea separat
faţă de carne.
„Toţi s-au străduit şi au făcut o fasole

bună, dar sunt de părere că astăzi Solovăstru i-a depăşit pe toţi cu un gust
adevărat de fasole bătută. În schimb,
ce m-a impresionat la Gurghiu au fost
acele aperitive din pâine prăjită cu usturoi şi fasole frecată. După părerea
mea, Gurghiul ar fi câştigat sută la sută
dacă se prezenta numai cu acel aperitiv
şi fasolea bătută” a declarat Ioan Ţeugea.
Cele trei voturi nu au fost în unanimi-

aperitivele au impresionat” a fost părerea juratului Dezsi Zsolt.
Cu două voturi pentru, concursul gastronomic din cadrul celei de-a X-a ediţii a Festivalului Văii Gurghiului a fost
câştigat de comuna Solovăstru.
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Daniel Gliga a demisionat. Ţongea cere vot pentru alt viceprimar
Codruţa ROMANŢA
Şedinţa Ordinară a Consiliului Local Reghin desfăşurată în data de 26 august 2015, a adunat în sala de
şedinţe a Primăriei, 18 consilieri locali din cei 19 aleşi,
şedinţa fiind astfel statutară.
Primul punct pe ordinea de zi a vizat demisia viceprimarului Daniel Gliga înainte de expirarea mandatului, motivul invocat de acesta fiind legat de motive
personale. Astfel că, după trei ani de mandat, după
alegerile locale din vara anului 2012, ales pe lista USL,
Daniel Gliga, a demisionat, rămânând doar cu funcţia
de consilier local.
„Doresc să supun aprobării Consiliului Local încă un
punct suplimentar pe ordinea de zi conform articolului 33 din legea 393 si legea 215/ 2001 din regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local
precum şi că am luat la cunoştinţă demisia domnului
Daniel Gliga, aş dori să supunem pe ordinea de zi alegerea noului viceprimar” a declarat Viorel Ţongea.
Însă, Mirela Rădoi, secretarul Primăriei municipiului
Reghin, a explicat imposibilitatea introducerii unui
astfel de proiect de hotărâre în această şedinţă deoarece lipseşte raportul de specialitate. „Un proiect de
hotărâre, pentru a putea fi supus aprobării pe ordi-

nea de zi trebuie să aibă un raport de specialitate şi să
fie iniţiat de consilieri sau de către primar. În această
situaţie, din punct de vedere juridic nu poate fi completată ordinea de zi cu acest proiect de hotărâre” a
explicat Mirela Rădoi.

Explicaţiile fiind date, consilierul Viorel Ţongea a cerut ca pentru şedinţa următoare să se iniţieze un astfel
de proiect de hotărâre. Rămâne de văzut care vor fi
propunerile şi cine o să fie noul viceprimar!

Alexandru Petru Frătean, ales vicelider în Senat

Senatorul Alexandru Petru Frătean a
fost ales vicelider în cadrul grupului senatorial PSD, unde împreună cu Mihai
Fifor, noul lider al grupului, îşi doreşte

să fie o echipă unită și o interfață eficientă între grupul parlamentar și partid.
“Principalele priorități legislative pe
care le am în vedere vizează Codul

Fiscal – care va contribui la repornirea motoarelor private din economie,
la bunăstarea cetățenilor români și o
creștere economică și mai mare decât în acești ani, Legea Salarizării - un
proiect de lege important, rezultatul
negocierilor cu partenerii sociali, cu
sindicatele și cu structurile asociative ale autorităților locale, dar și agreat
prin consens politic de toate partidele,
putere și opoziție, Legea Bugetului pentru 2016 - până la 15 noiembri,e proiectul de lege va fi trimis în Parlament,
Votul prin corespondență – cu două
obiective esențiale, asigurarea dreptului la vot tuturor românilor care trăiesc
în afara țării și siguranța că acest vot
este securizat, că nu există posibilitatea
să fie fraudat. O altă prioritate este Legea Achizițiilor Publice - important de
adoptat din acest an pentru ca 2016 să

fie un an în care achizițiile publice să se
desfășoare cu mai multă transparență,
fără întârzierile care ne-au adus foarte
mari prejudicii şi neajunsuri şi Codul
incompatibilităților - la care trebuie
să fie aduse clarificări pentru a nu lăsa
loc interpretărilor, nici din partea celor
care trebuie s-o aplice, dar nici din partea celor care intră sub incidența acestor legi” spune Alexadru Petru Frătean.
Senatorul Alexandru Petru Frătean a
fost ales şi președintele Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială
din Senatul României.

atitudine abuzivă şi o abordare greşită
în ceea ce priveşte problema sus amintită. La iniţiativa deputatului PNL Cristian Chirteș, Comisia de agricultură a
convocat pentru săptămâna viitoare,
reprezentanţi ai Ministerului Mediului,
Apelor si Pădurilor şi ai administratorilor acestor parcuri şi păduri-parc, pen-

tru detensionarea problemelor apărute
în teritoriu şi pentru clarificarea din
punct de vedere legal pentru prevenirea
abuzurilor de orice natură.

(C.R.)

Problema pădurilor - parc în atenţia deputatului Cristian Chirteş
În data de 2 septembrie, în cadrul Comisiei de Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară şi Servicii Specifice,
deputatul PNL Cristian Chirteş a ridicat problema pădurilor - parc şi a parcurilor tematice/recreere/educaţionale,
atrăgând atenţia asupra presiunii exercitate de către Comisariatele Regionale

de Regim Silvic și Vânătoare către administratorii acestor parcuri, în sensul
obligării acestora de a proceda la scoaterea temporară din fondul forestier a
acestor suprafeţe.
În urma dezbaterilor purtate în cadrul Comisiei parlamentare s-a ajuns
la concluzia că aceste comisariate au o

Jandarmeria Română acționează pentru prevenirea
și combaterea fenomenului tăierii ilegale de material lemnos
Peste 850 mc de material lemnos recuperat de jandarmi în urma acțiunilor
desfășurate în mod independent, în
cursul lunii august.
În luna august, aproximativ 2000 de
jandarmi au participat la 176 de acțiuni
desfășurate în mod independent, la
nivel național, pentru prevenirea și
combaterea infracțiunilor săvârșite în
domeniul silvic.
Astfel, în perioada de referință, jandarmii au constatat 40 de fapte cu 61
de autori și au recuperat 883 mc de
masă lemnoasă. Pe timpul acțiunilor
desfășurate atât în mod independent
cât și în cooperare cu alte instituții,
jandarmii au aplicat 209 sancțiuni

contravenționale, cu valoarea de aproximativ 78.500 lei. În urma obținerii
de către Jandarmeria Română, de
competențe în domeniul controlului
circulației materialelor lemnoase, odată
cu intrarea în vigoare a Legii 133/2015
pentru modificarea și completarea Legii 46/2008 Codul Silvic, acest gen de
acțiuni vor continua, iar prevenirea și
combaterea infracțiunilor săvârșite pe
acest domeniu, reprezintă o prioritate a
Jandarmeriei Române.
(C.R.)

(C.R.)
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IRUM S.A inaugurează Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru
Utilaje Agricole și Forestiere
IRUM S.A inaugurează Centrul de
Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje
Agricole și Forestiere, un etalon pentru
relansarea cercetării în producția de
utilaje agricole și forestiere.
IRUM Reghin inaugurează în 11 septembrie 2015 Centrul de Cercetare și

Dezvoltare iFOR, prima entitate de
acest gen înființată de un antreprenor
român după 1990, în domeniul agrobusiness si forestier. iFOR înseamnă o
investiție de 11,9 mil. lei, realizată în 21
de luni, finanțată parțial printr-un proiect european, în valoare de 6,41 mil.

lei, din care nerambursabili 2,22 mil.
lei. La evenimentul care va avea loc la
Reghin, strada Axente Sever, nr. 6, în 11
septembrie începând cu ora 14:00, vor
participa oficialități locale și naționale,
parteneri interni și externi (din Franța,
Germania, Ungaria, Italia, Bulgaria,
Austria, Anglia, Polonia), actuali și
foști angajați, fiind astfel așteptate peste 1.000 de persoane. “Am învățat de la
partenerii noștri globali să punem mereu accentul pe inovație, care trebuie să
fie motorul dezvoltării oricărei companii. Prin deschiderea acestui centru
de cercetare-dezvoltare dovedim că
inovația stă în centrul afacerilor noastre, lucru care se va vedea în produsele
noastre viitoare!”, a declarat ing. Mircea
Oltean, Directorul General IRUM S.A.
IRUM are o tradiţie în producerea

utilajelor forestiere de peste 60 de ani,
fiind o firmă cu capital 100% privat
românesc începând din anul 1999,
prin achiziția pachetului majoritar de
acțiuni de către SC MAVIPROD SRL,
condusă de familia Oltean, grupul de
firme realizând o cifră de afaceri anuală
de peste 32 mil euro.
Cei peste 500 de angajați numesc fabrica de 175.000 mp din Reghin “acasă”. Aici se produc utilaje forestiere,
tractoare agricole, piese de schimb,
prelucrări mecanice, piese turnate, tratamente termice și confecții metalice
sudate. Utilajele și piesele noastre se
livrează atât în țară, cât și în străinătate
(Franța, Germania, Ungaria, Bulgaria,
Austria, Anglia, Spania).
(C.R.)

Cei mici au învăţat din tainele meşteşugului pâinii tradiţionale
Codruţa ROMANŢA
Din dorinţa de a scoate în faţa publicului frumuseţea vieţii la ţară, Muzeul
Etnografic „Anton Badea” a iniţiat un
atelier de pâine.
Într-o ambianţă caldă şi primitoare,
asemeni casei bunicilor unde ne petreceam vacanţele, 20 de prichindei, fete
şi băieţi cu vârste cuprinse între 5 şi 12
ani au fost însoţiţi de bunica Zamfira la
cuptorul de pâine, dornici să afle din
tainele meşteşugului pâinii tradiţionale.
Prin demonstraţii pentru cei mici, acest
proiect interactiv destinat lor a prins
viaţă, i-a impresionat, oferindu-le şansa să recreeze viaţa satului de altădată.
„Pâinea are în toată lumea puterea de
a transmite un mesaj simbolic intens.
Ea poate însemna solidaritate, capacitatea de a dărui, de a împărtăşi, ceea
ce facem şi noi aici. Această activitate
face parte dintr-un proiect mai amplu
de promovare a conceptului de muzeu
viu în care dorim să oferim publicului
activităţi bazate pe mijloace interactive, care au componentă formativă mai
mare şi unde ei nu doar pot admira
printr-o observaţie pasivă, ci pot chiar
să fie activi, să lucreze” a declarat Roxa-

na Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea”.
„Îi învăţ să facă pâine tradiţională pe
vatră, aşa cum am făcut eu când eram
copil. Le arătăm cum să frământe, cum
să cearnă făina, cum se fac colăceii şi
pupezele, aşa cum le făceam noi odată.
Mai facem plăcinte cu prune, cu brânză, cu varză” ne-a spus bunica Zamfira.
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Sărbătoarea Cepei continuă lista brandurilor de la Suseni
Robert MATEI
În ziua de 23 august, la Suseni a fost
marcată ziua comunei, dedicată cepei locale, un alt brand al zonei după
„Fibula de la Suseni”. Dacă fibula este
prezentă pe stema judeţului Mureş şi
poartă numele celei mai înalte distincţii
a judeţului dedicată elitelor din domeniul culturii, ştiinţei şi educaţiei, „Festivalul Cepei” se doreşte să devină un
punct de referinţă în viaţa comunei şi
un prilej pentru toţi fiii satului să vină
acasă. „În principiu mă simt împlinit şi
fericit că am reuşit să ajung şi la a II-a
ediţie, iar de aici ne vom duce mai departe. Cândva, zona era integral cultivată cu legume. Aici era patria legumiculturii. Îmi doresc să ridic ceapa de
Suseni acolo unde a fost ea cândva, la
loc de cinste”, a declarat pentru „Glasul
Văilor”, primarul Mircea Mariş.

Spectacol pentru toate generaţiile şi mâncare ca la
mama acasă

Evenimentul a debutat la ora 11.00 în
faţa Primăriei Suseni cu o paradă a porturilor populare a tinerilor din Suseni
şi Luieriu reprezentând toate etniile din
comună care au urcat în căruţe frumos
împodobite şi, în sunetul muzicii populare, au defilat prin sat până la terenul de fotbal, unde era pregătită marea
sărbătoare. Deschiderea oficială a avut
loc pe terenul de fotbal la ora 12.00 prin
vocea primarului Mircea Mariş care a
declarat că ceapa s-a cultivat în Suseni
din cele mai vechi timpuri ,,Ceapa în
Suseni este adevăratul brand local. Prin
ceapă suntem noi renumiţi. În vechime,
ceapa noastră ajungea cu căruţa în pieţele din marile oraşe şi chiar peste hotare. Asta m-a determinat să aleg o zi
dedicată cepei”, a mărturisit primarul.
Pe scenă au urcat şi membrii Consiliului Local alături de preotul ortodox
Dorin Moldovan şi părintele reformat
Dobos Lorand, care au binecuvântat
evenimentul, aducând un mesaj de
bună înţelegere în comunitatea Suseni.
Moderatorul spectacolului muzical-coregrafic a fost interpretul local de muzică populară Andrei Romanică, care a

dat tonul la cântec la ora 13.00 pe scena
amplasată pe terenul de fotbal al satului
reşedinţă de comună, unde organizatorii au prezentat publicului tot ce are satul mureşean mai bun în materie de folclor şi tradiţii. Gheaţa a fost spartă de
Ansamblul Şcolii Generale din centrul
de comună, coordonat de prof. Cotta
Ibolyka care au demonstrat că dansurile populare renasc la Suseni. Pe scenă au mai evoluat Ansamblul de tineri
din Luieriu, coordonat de Dorel Toncean. Grupul de dansatori din Suseni
coordonat de Firea Negrea şi instruiţi
de Ioan Gabor sau Ansamblul folcloric
„Bíborka” coordonat de Kovács Hajnal
din anul 2005. Revelaţiile festivalului
au fost Ansamblul Artistic de Amatori
”Vatra Luieriului” condus de Stelian
Stavilă, cu reale perspective pentru viitor şi Ansamblul ,,Laleaua Neagră”
din Suseni coordonat de talentata prof.
Cotta Ibolyka. Printre tinerele talente
în domeniul muzicii populare s-a remarcat Mădălina Raţiu de la Luieriu, o
vocea sensibilă şi plină de căldură care
a lăsat spectatorii fără cuvinte. Dintre

artiştii mureşeni deja consacraşi care
au evoluat în aplauzele publicului s-au
numărat, Laura Stoica, Ovidiu Furnea, Nelu Şopterean şi Dorina Oprea,
Narcisa şi Teodor Ţogorean. În cadrul
evenimentului, primarul Mircea Mariş
a oficiat şi o cununie civilă chiar la faţa
locului, la Festival. Tinerii căsătoriţi
Bucin Lucian Romeo şi Laura au avut
parte de chiuituri reale, aşa cum se auzeau în zonă cu o sută de ani în urmă,
un moment inedit de mare încărcătură
emoţională împletit cu umor popular.
La ediţia a II-a „Festivalului Cepei”
nu doar momentele artistice au făcut
deliciul publicului, ci şi produsele tradiţionale, gastronomice, care au fost la
discreţie. Participanţii au putut opta între guiaş cu carne de porc, papricaş de
pui cu mămăligă, balmoş, boţ cu brânză sau tocană de miel de lapte cu ceapă
roşie călită. Bucătarii evenimentului au
fost Crinişor Buda, Lenuţa Săcălean şi
familia Oancea Eugen şi Carmen din
Luieriu, care au pregătit peste 400 de
porţii de guiaş, tocană, papricaş de pui
şi balmoş.

Peste 100 de diplome de
merit pentru cei care au
adus plus valoare pentru
comunitate

Sărbătoarea comunei nu putea trece cu
vederea cei mai longevivi oameni din
comună, patru la număr, care au fost
premiaţi cu diplome de merit. Decana de vârstă a fost mătuşa Ioana Morariu din Luieriu, care va împlini în 2
decembrie 95 de ani, o ,,mamă eroină,,
care a crescut 10 copii şi este văduvă,
din 1991. Nonagenara a venit să îşi ridice diploma personal, însoţită de fiul
său Vălean Morariu. Au urmat Mihail
Murar (Tetea Mihail a lui Burdulea) de
93 de ani, Ana Macarie în vârstă de 93
de ani şi Rozalia Negrea în vârstă de
92 de ani, care din cauza problemelor
de sănătate au trimis aparţinătorii să
le ridice distincţiile. A urmat apoi decernarea „diplomelor de aur” pentru
6 cupluri din comuna Suseni care au
fost premiate la scenă deschisă de către
primarul Mircea Mariş pentru faptul
că au ajuns la 50 de ani de căsnicie. ”Să
aveţi răbdare, că vă vine la toţi rândul”,
le-a spus concetăţenilor, primarul. ”Şi
să nu fiţi invidioşi, că nu e atât de uşor
să rabzi 50 de ani lângă un om”, a completat Mircea Mariş. Cuplurile care au
sărbătorit „Nunta de Aur” sunt Teodor şi Maria Moldovan, Minerva şi Ilie
Cizmaş, Floarea şi Dumitru Moldovan,
Floarea şi Teodor Morariu, Maria şi
Ilie Cîmpean şi Floarea şi Nicolae Săcălean, toate cuplurile fiind căsătorite

în cursul anului 1965. Mirii au fost
aplaudaţi la scenă deschisă şi au primit
felicitări colective fiind un exemplu viu
pentru generaţia tânără că valorile tradiţionale rezistă. Diplome de merit din
partea comunităţii au primit şi 11 învăţători şi educatori, azi pensionari, care
au format generaţii de oameni pentru
societatea de azi, Cocsis Tiberiu, Simion Braicu, Elena Valeria Braicu, Mihail Benko, Terezia Benko, Ana Olivia
Nechiti, Boga Katalin, Sandor Boga,
Lenuţa Rus şi Victoria Rugină. Festivitatea de premiere cu diplome de merit
a continuat cu cei buni dintre cei mai
buni din generaţia de mâine. Premierea
a fost realizată de Adrian Viorel Cioată, directorul Şcolii Gimnaziale Suseni
,care a înmânat diplome pentru echipa
de rugby tag şi pentru echipa de fotbal
rural băieţi (clasele I-IV) din Suseni,
care au obţinut locul I la Campionatul
Naţional de Fotbal în 2012. Profesoara
Cotta Ibolyka a înmânat diplome de
merit pentru implicarea activă elevilor
merituoşi în activităţi şcolare şi extraşcolare. Spectacolul a continuat cu Florin Vos care a susţinut un recital de 45
de minute cu cele mai îndrăgite piese
de petrecere şi etno din discografia sa.
Sărbătoarea Cepei s-a încheiat în jurul
orei 22.00 cu un foc de artificii, realizat
în premieră pe cerul comunei Suseni
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din luna iulie a acestui an şi a fost foarte
bine primită de public. ,,Avem un stand
bine realizat şi avem meşteşugari bine
pregătiţi la cea de-a X-a ediţie a Festivalului Văii Gurghiului, unde domeniul
meşteşugurilor imbină tradiţionalul
cu modernul. Aici, creaţia meşterilor
populari este activă, procesul de transmitere şi preluare al meşteşugăriei este
încă intens şi chiar dacă în procesul de
funcţionalitate şi tendinţa produselor
meşteşugăreşti au loc schimbări, elementele tradiţionale se îmbină organic
cu cele moderne” a declarat Roxana
Man managerul Muzeului Etnografic
„Anton Badea” din Reghin.

Robert MATEI

Municipiul Reghin a fost prezent pentru a X-a oară la Festivalul Văii Gurghiului cu un stand în satul alegoric de la
Fâncel, o zonă încărcată de artă populară, unde respectul pentru tradiţii este
cultivat la rang de cinste. Standul “Oraşului Viorilor” a reuşit şi în acest an să
fie o gazdă primitoare pentru vizitatori
cu tema expusă în acest an reprezentată prin obiectele casnice din gospodăria tradiţională, începând de la blide şi
ştergare din patrimoniul muzeului la
ţesături şi desagi, până la diverse piese
de costum popular. Expoziţia a fost prezentată şi la Festivalul Văii Mureşului

Festivalul Văii Gurghiului în imagini
Deschiderea oficială

Hodăcenii au îmbrăcat cu mic cu mare costumul
popular

Întâmpinarea oaspeţilor cu
pâine şi sare la casa Gurghiului

Oameni ai locului
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