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La primele ediţii Sărbătoarea Mărului de la Batoş însemna mai mult un eveniment local, însă cu fiecare ediţie trecută, sărbătoarea s-a dezvoltat,
s-a promovat ajungând la prestaţia de astăzi.
Ediţia a XIV-a a Sărbătorii Mărului de la Batoş s-a desfăşurat sub semnul ploii, însă în ciuda acestui fapt, doritorii nu au întârziat să apară, producătorii şi-au vândut produsele, iar organizatorii au pregătit totul ca la carte.

A fuma sau a nu fuma în localuri şi instituţii
publice?

Codruţa ROMANŢA

Editorial
Controversată a devenit interzicerea fumatului în
spaţiul public. Tot mai mulţi fumători se simt atacaţi
oarecum de această propunere legislativă.
Am fost fumătoare... şi una căruia nu-i ajungea un
pachet de ţigări pe zi. Îmi amintesc că biroul meu se
transforma de cele mai multe ori într-un loc unde
puteai rezema bicicleta, de fum. (metaforic vorbind,
bineînţeles). Devenea neplăcut. Locul în care ar fi trebuit ca eu să petrec o bună parte a timpului şi cei care
pătrund în el să se simtă bine, devenea de evitat. Aşa
că, încetul cu încetul colegii fumători ne-am mutat

acest obicei, afară.
Apoi, l-am cunoscut pe soţul meu, nefumător. Nimeni din familia lui nu a fumat. Îmi doream să fumez,
aveam nevoie insistent de ţigară, dar tot acel gest mă
făcea să mă simt oarecum vinovată faţă de ei pentru
că-i „obligam” fără vorbe şi fără voia lor, să mă suporte ... iar eu continuam să trag pe nesăturate din
otravă. Chiar şi gestul unui nevinovat sărut, „ucidea
momentul”....
„Nu fuma unde mănânci” îmi spunea un bărbat mult
mai în vârstă decât mine. M-a pus la un test simplu,
rugându-mă ca după ce fumez, să privesc cu atenţie
scrumiera, să o ating, să o miros...„Acum încearcă săţi pui mucurile de ţigară în farfuria din care mănânci.
Crezi că ai putea-o face?”. A avut dreptate.... a fost un
gest de repulsie...stomacul mi s-a întors pe dos. Am
trecut cu timpul la ţigară electronică, apoi dintr-un
motiv foarte puternic am renunţat de tot la fumat.
		
***
Revenind la proiectul de lege prin care s-ar interzice
fumatul în spaţiile publice, personal sunt de acord.
Dacă tot vrem să fim o ţară civilizată, măcar să avem
puterea de a crede că suntem capabili de aşa ceva. În
alte ţări, regulile sunt stricte. În Italia de exemplu, îţi
bei cafeaua în local, iar pentru ţigară ieşi afară. Acolo,
pe nimeni nu mai deranjează acest gest. A devenit atât
de comun şi de la îndemâna tuturor încât nimeni nu
mai comentează nimic.
Acum, pot privi situaţia din ambele perspective. Văd

deseori femei cochete, puse la patru ace, dar care fumează în mers pe stradă. Acestea nu-mi dau altă impresie decât că sunt „pline de fumuri” şi mă irită.
Chiar dacă m-am lăsat de ceva vreme de fumat, îmi
era şi îmi este şi acum neplăcut să ies la aer curat dintr-un local unde s-a fumat, pentru că toate hainele îmi
sunt îmbibate în fum.
Într-adevăr, o astfel de lege ar fi destul de riscantă
pentru proprietarii de localuri care ar pierde din profit, odată ce fumătorii nu vor mai avea voie să fumeze.
Însă, ar merita să încerce provocarea pentru că totul
are un început, totul se învaţă pas cu pas. Cum am
învăţat să fumăm în localuri, la fel putem renunţa la
acest gest, înainte ori după cina servită într-un restaurant. S-ar putea să vă simţiţi asemeni câinilor nelăsaţi
să se atingă de bucata de os aflată la doi paşi de el, însă
în fond şi la urma urmei totul este în favoarea voastră.
Şi până una alta, fie că vă place ori ba, este vorba şi de
respectul faţă de nefumători. Ei cu ce au greşit pentru
a fi pedepsiţi astfel încât să inhaleze toată duhoarea de
fum din ţigări?
Sunt sigură că mereu vor exista discuţii în contradictoriu între fumători şi nefumători, dar dacă cei care o
fac au dreptul să fumeze unde-i taie capul, de ce nefumătorii să nu aibă dreptul de a inspira aer fără nicotină în locurile pe care le frecventează, atunci când
mănâncă ciorbă? Drepturi avem cu toţii, trebuie doar
să ne oferim respect reciproc...
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Pensionarii
reghineni pleacă în Spania
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Reghin, organizează în data de
13 aprilie 2016 o excursie în premieră, în Spania, cu avionul. Excursia va
cuprinde 7 nopţi de cazare şi 8 zile de
sejur în Spania şi va consta în vizite în
oraşele Madrid, Barcelona, Saragosa,
Toledo cu ghid turistic, la preţul de 500
de euro. Deşi mai sunt încă 7 luni până
la plecare, excursioniştii au epuizat cele
52 de locuri disponibile. Plecarea se va
face din Reghin cu autocarul, până în
Bucureşti, de unde excursioniştii vor
zbura cu două avioane în zilele de 11
şi 12 aprilie, urmând ca pensionarii reghineni să fie cazaţi la hotel de 4 stele
cu mic dejun şi cina incluse în preţ plus
un pahar de vin la fiecare masă.
(R.M.)

Lipsa cauciucurilor de iarnă aduce amenzi de până
la 2.100 de lei
Ordonanţa de Guvern nr. 5/2011, inclusă în Codul Rutier, obligă şoferii ca,
atunci când conduc pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, să aibă maşina echipată cu anvelope
de iarnă. Actul normativ menţionat nu
prevede o perioadă fixă anuală în care
trebuie folosite anvelopele de iarnă,
obligaţia fiind impusă doar de condiţiile meteo. În cazul autovehiculelor
pentru transportul de marfă cu o masă
totală maximă autorizată mai mare de
3,5 tone şi cele pentru transportul de
persoane cu mai mult de nouă locuri
pe scaune, se impune ca pe roţile axelor
de tracţiune, să existe anvelope de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate. Persoanele care nu
respectă aceste obligaţii pot primi între
9 şi 20 de puncte-amendă cuprinsă între 945 şi 2.100 de lei. În acelaşi timp,
poliţia rutieră reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului, eliberând şoferului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.
Conform Codului Rutier, certificatul se
restituie atunci când şoferul dovedeşte că şi-a dotat maşina cu anvelope de
iarnă, cu lanţuri sau alte echipamente
antiderapante certificate, după caz.
(R.M.)

ANUNŢ
PEER CHRISTOPH şi CASVEAN
CLAUDIU MARIUS GRIGORE
invita publicul interesat la dezbaterea publica pentru documentatia: „P.U.Z. – Reglementare zonă
în vederea construirii de locuinţe”
în mun. Reghin, jud, Mureş.
Dezbaterea publică va avea loc la
sediul Primăriei mun. Reghi, în
data de 29.10.2015, orele 12:00.
Documentaţia poate fi studiată la
sediul primăriei mun. Reghin, în
perioada 09.10.2015 – 29.10.2015,
orele 08:00 – 12.00.
Publicul poate să transmită observaţii asupra documentelor disponibile la sediul primăriei până la
data de 29.10.2015

Lecţie de siguranţă rutieră la Gimnaziul „Florea
Bogdan”
Robert MATEI

În cadrul săptămânii „Prevenirii Criminalităţii” ajunsă la ediţia a X-a, la
Reghin s-a desfăşurat în data de 2 octombrie la Gimnaziul „Florea Bogdan”,
o acţiune dedicată zilei siguranţei rutiere la care au luat parte 48 de copii din
clasele pregătitoare A şi C, coordonate
de învăţătoarele Florina Borca şi Mariana Marin. În prezenţa poliţiştilor prichindeii au vizionat în sala de festivităţi
a şcolii un film educativ dedicat preşcolarilor şi elevilor din clasele primare,
pus la dispoziţie de Direcţia Rutieră a
IGPR cu privire la modul de traversare
a străzii, la semnificaţia semaforului
pentru pietoni, la mijloacele de transport în comun şi a locurilor destinate
pentru joacă. A doua parte a orei a fost
dedicată unui poligon practic amenajat
în curtea şcolii de profesorii instituţiei
de învăţământ, în care micuţii au trebuit să le demonstreze oamenilor în
uniforme că au înţeles mesajele din filmul de siguranţă rutieră vizionat. „Ca

de obicei aceste activităţi efectuate de
profesorul Dănuţ Moldovan au efect şi
se oglindesc în rezultate deosebite obţinute de copiii acestei şcoli la mai multe
faze judeţene şi naţionale de concursuri de educaţie rutieră. Copiii mi-au
făcut o impresie foarte bună. Au răspuns prompt, semn că au înţeles foarte
clar mesajele din filmul vizionat şi sunt
chiar pregătiţi din acest punct de vedere” a declarat pentru „Glasul Văilor”,
comisarul Flavius Danciu. „Sperăm ca

aceste acţiuni ale Poliţiei Reghin din
cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalităţii să ducă la creşterea sentimentului de securitate al elevilor, al cadrelor
didactice şi binenţeles de protecţie a
bunurilor de patrimoniu din instituţiile de învăţământ” a declarat Vasile Oltean, şeful Poliţiei Reghin.

Aproape 240 de cupluri au spus DA în 2015 în faţa
ofiţerului de stare civilă la Reghin
Robert MATEI

Evoluţia numărului de căsătorii la Reghin între anii 2014 - 2015 a înregistrat
creşteri semnificative, conform ultimelor date furnizate de Serviciului Public
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor
Reghin. Anul 2015 faţă de 2014 a înregistrat creşteri de aproximativ 20%
la numărul de căsătorii înregistrate la
compartimentul de Stare Civilă din cadrul Primăriei Reghin şi 20 % la numărul de zile în care s-au oficiat căsătoriile.

Mai multe cupluri au preferat să se căsătorească în
zilele lucrătoare ale săptămânii
„Dacă în anul 2013 la Reghin şi-au spus
„DA” în faţa ofiţerilor de stare civilă 220
de cupluri, în anul 2014 s-au căsătorit
204 cupluri şi în anul acesta estimăm că
se vor încheia 245 de căsătorii până la
finalul anului” a declarat pentru Glasul
Văilor, şef serviciu comisar şef de poliţie Matei Ioan Mugurel. O caracteristică a anului 2015 ar fi faptul că o serie
de cupluri au decis să-şi încheie căsătoriile în zilele lucrătoare ale săptămânii (luni, marţi, miercuri, joi şi vineri).
Una dintre cauze ar putea fi şi faptul că
începând de la 1 ianuarie 2015 oficierile
de căsătorii în zilele nelucrătoare sunt
taxate cu 100 de lei în zilele de sâmbăta
şi 200 în zilele de duminica, conform
Anexei Nr. 4 la Hotărârea Consiliului
Local 227 din 15 decembrie a anului
2014. „Prin aprobarea acestor taxe locale, la Primăria Reghin pentru ofici-

ANUNŢURI
SERVICII
Amenajăm la preţuri avantajoase curţi,
grădini şi terase, construim cabane şi
din piatră şeminee-teracote şi cu centrală, cuptoare-grătare, horn sau gard

erea căsătoriilor în afara programului
de lucru, ne-am aliniat astfel celorlalte
primării din judeţ şi din ţară, ce au de
mulţi ani instituită o astfel de taxă” a
mai precizat Matei Ioan Mugurel.

103 zile din acest an lucrătorii compartimentului de
Stare Civilă le-au dedicat
căsătoriilor
Oficierea căsătoriilor şi în zilele lucrătoare gratuit a adus o schimbare în statisticile pe ultimii trei ani, care arată că
în anul 2013 ofiţerii de stare civilă au
oficiat căsătorii în 79 de zile din an,
în 2014 au oficiat în 87 de zile din an,
iar anul acesta până la începutul lunii
octombrie s-au oficiat căsătorii până
în prezent în 103 zile şi se estimează
că vor ajunge la o cifră de 110 până la
finele anului 2015. Practic s-au oficiat
căsătorii în 20 de zile în plus faţă de

din piatră de Mureş. Telefon 0751-956183.
DIVERSE
Vând urgent casă în Reghin pe strada Ion Creangă, nr 13. Preţ negociabil 70 000 euro. Informaţii la telefon:
0757.623.023

anul 2014. „Faptul că se oficiază căsătorii şi în cursul săptămânii este un avantaj pentru tot mai multe cupluri care
doresc, pot să îşi organizeze mai uşor
nunta, dacă-şi ”separă” oficierea căsătoriei la starea civilă de cununia religioasă, de şedinţa de fotografii şi deschiderea petrecerii de la restaurant.
Dincolo de stresul activităţilor matinale de pregătiri specifice evenimentului
din acea zi, mai trebuiau să urmărească
respectarea altor 3 intervale orare prestabilite, fapt ce amplifica şi mai mult
această stare” a declarat Matei Ioan
Mugurel. Mai trebuie precizat faptul
că pentru zilele de sâmbătă şi duminică angajaţii compartimentului de Stare
Civilă nu sunt plătiţi, neexistând posibilitatea retribuirii orelor suplimentare
efectuate, „iar prin compensarea cu zile
libere, sunt afectaţi restul cetăţenilor în
obţinerea documentelor de stare civilă
solicitate” , a precizat în încheiere, şeful
serviciului, Matei Ioan Mugurel.

Vând fotografii vechi alb-negru sau
sepia cu diverse tematici, vederi, cărţi
poştale, calendare de buzunar şi bancnote din mai multe ţări. Telefon 0749804-273.
Vând doi porci de carne cu greutate între 120 - 180 kilograme. Preţ 7 lei/kilogram. Mai multe informaţii la telefon:
0752.646.665
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Promenda Inimilor un proiect care mai are nevoie de promovare!
Robert MATEI
În data de 4 octombrie, la Reghin
Clubul Rotary a organizat „Promenda Inimilor” eveniment organizat în
centrul municipiului, în colaborare cu
Fundaţia YouthBank Reghin, Fondul
Comunitar Reghin şi Primăria Reghin.
Cei care au luat parte la „Promenada
Inimilor” la o oră de mişcare în care
şi-au pus inima la treabă sub sloganul
„Noi ne-am pus inima la treabă! Tu ce
faci”. Invitaţia a venit din partea Clubului Rotary Reghin pentru a redescoperi
împreună importanţa de a face sport
pentru sănătate. Instructorii sportivi
Adina Inţa şi Ramona Andone s-au
alăturat evenimentului şi indiferent de
vârstă, fiecare participant a putut să îşi
exprime opţiunea de a concura la secţiunea în care s-a simţit cel mai pregătit. După încălzirea concurenţilor cu
ajutorul instructorului Adina Inţa, au
debutat competiţiile de alergare viteză,
rezistenă şi concurs de biciclete pentru
copii şi seniori. De admirat este că în
ciuda vârstelor respectabile, la cursa
de rezistenţă a concurat şi Imre Kantor Zoltan fost sportiv de performanţă,

care şi-a adjudecat fără probleme titlul
de campion al cursei, iar un alt nume
de menţionat fiind prezenţa în cursa
de ciclism a veteranului Gyorfi Ştefan
în vârstă de 62 de ani aflat într-o formă de zile mari, călare pe o cursieră din
carbon ce a terminat pe locul I cursa
de 2700 m pe traseul stabilit de organizatori. „Eu fac mişcare cu bicicleta de
trei ori pe săptămână câte 50-60 de km
până la 100 de km, pentru că perioada
de refacere la vârsta mea este mai lungă
şi e mai comod. O zi pedalez pe teren
plat şi o zi pe teren variabil cu coborâ-

şuri şi urcuşuri. Îmi pare rău să o spun,
dar astăzi nu mai există interes pentru
ciclism aici, nici din partea juniorilor,
nici a seniorilor, deşi Reghinul ar avea
potenţial bun de a forma ciclişti, nu bicilişti, dar nu există interes. Ar exista o
şansă cu Clubul Rotary dacă m-ar sprijini să depistăm talente locale care să le
trimitem la competiţii, pentru că una
este să te plimbi prin oraş să te admire
fetele şi alta să concurezi în competiţii
cu teren accidentat, să transpiri şi să ai
un ţel” a precizat reghineanul care face
ciclism din 1968. Gyorfi a coordonat şi
organizat în 2010 prima ediţie „Ziua
Mobilităţii” cu zeci de tineri şi adulţi
pe biciclete, role şi scheibord şi a adus
,,Turul României” la ciclism cu escala
la Reghin.

Greii municipiului nu au
renunţat la tabieturile de
duminică pentru Promenada Inimilor
Trăsăturile de caracter ale lui Mihai

Badiu preşedinte Rotary, Ovidiu Ilisan
membru Rotary şi cu cele ale instructoarelor Adina Inţa şi Ramona Andone
chiar şi printr-o pronunţată unilateralizare pentru o „cauză nobilă” nu au
ajuns să fie tangente cu elitele Reghinului. Deşi este de lăudat iniţiativa organizatorilor, ceva lipseşte pentru a atrage
masele de oameni în stradă. Nu îmi explic absenţa nemotivată a personalităţilor locale. Nu am văzut prezent Consiliul Local, niciun mare sportiv activ
reghinean, niciun politician, niciun
artist, niciun doctor, director de şcoală
sau vreun om de afaceri, vreun antrenor
sportiv. Motiv pentru care nu consider
că a fost o reuşită. Mai ales dacă facem o
comparaţie cu o altă manifestare „Ziua
Persoanelor Vârstnice” desfăşurată în 1
octombrie eveniment organizat la periferia municipiului, la care au participat
peste 600 de reghineni bolnavi cu cârje
sau ajutaţi de cadre, toţi trecuţi de 60
de ani, în timp ce în centrul Reghinului cu microfoane şi suport logistic s-au
strâns puţin peste 100 de participanţi
tineri, excepţie făcând fostul consilier
UDMR Gyorfi Ştefan în vârstă de 62 de
ani. Deşi conceptul este implementat în
10 ţări din Uniunea Europeană, se pare
că tot nu i-a convins pe „greii” municipiului să iasă din zona lor de confort
şi să renunţe la tabieturile de duminică
pentru „Promenada Inimilor”, care clar
a fost în contradicţie cu opţiunile sau
orgoliile de conjunctură a acestora. Sau
cine ştie poate unii ar fi venit, dar nu au
avut poate echipament sportiv şi nu au
riscat să transpire lângă oameni simpli
şi să îşi piardă magnetismul şi „aura de
învingători” în faţa marelui public.
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Maşină de pompieri donată comunei Răstoliţa

Se asfaltează 2,7 km la Jabeniţa şi Solovăstru

Codruţa ROMANŢA

Conform declaraţiilor primarului comunei Solovăstru, Matei Alexandru,
în această perioadă în comună se realizează asfaltări şi şanţurile laterale pe
raza comunei, pe o porţiune de 2,7 km,
prin proiectul „Modernizarea Satului
Românesc”. „Avem aprobat prin Decret
guvernamental asfaltarea pentru 2,7
km străzi laterale, din care 1,6 km va
fi asfaltat în satul Solovăstru şi 1,1 km
în satul Jabeniţa, un proiect în valoare
de aproape 24 de miliarde de lei vechi.
Deci avem încă o veste bună pentru
locuitorii comunei noastre, Guvernul
continuă să finanţeze infrastructura
rurală, astfel încât şi comunitatea din
Solovăstru va beneficia în scurt timp de
condiţii din ce în ce mai apropiate de
cele din zona urbană” a precizat edilul.
Firma care a câştigat licitaţia de asfaltare este Secţia Drumuri şi Poduri TîrguMureş”. În cursul anului 2015 Primăria
Solovăstru a primit din partea Guvernului suma 876. 727 de lei pentru asfaltări pe proiectul „Modernizarea Satului
Românesc”, urmând ca pentru anul viitor administraţiei locale să îi fie repartizată suma de 875. 067 lei, iar pentru
anul 2017, 392.632 de lei.
(R.M.)

O prietenie şi o colaborare care durează
de 25 de ani, a făcut ca de curând comuna Răstoliţa să se bucure de un cadou
foarte apreciat: o maşină de pompieri.
Evenimentul care a marcat predarea autospecialei primite din oraşul De Panne
– Belgia a avut loc duminică, 4 octombrie în prezenţa oficialităţilor locale şi a
delegaţiei din Belgia.

Se apropie a XXII-a gală
„Topul Firmelor” din Judeţul Mureş

Predarea cheii

Camera de Comerţ şi Industrie Mureş
organizează în data de 29 octombrie
cea de-a XXII-a ediţie a galei “Topul
Firmelor din Judeţul Mureş” la care
vor luat parte circa 250 de oameni de
afaceri. Evenimentul se va desfăşura
în acest an în Sala festivă a Hotelului
Grand din strada Piaţa Victoriei, începând cu ora 17.00 şi va fi prezentat de o
reghineancă Anca Giurgiu, absolventă
de institut de teatru, care momentan
deţine funcţia de şef director al Departamentului de Relaţii Externe din
cadrul C.C.I. ,,Prin organizarea Galei
“Topul Firmelor din Judeţul Mureş”,
Camera de Comerţ oferă ocazia comunităţii de afaceri a judeţului Mureş să se
bucure de rezultatele de top ale companiilor. Într-o atmosferă de înaltă ţinută,
CCI Mureş ţine să-i premieze pe cei ce
păstrează ridicată ştacheta de calitate a
afacerilor mureşene” a declarat Vasile
Pop, preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie Mureş. Personalitaţi politice, din zona de afaceri şi şefi de deconcentrate se vor alătura cu această
ocazie, Camerei de Comerţ şi Industrie
pentru a încununa un an rodnic, într-o
serată strălucitoare. Invitaţia de participare la acest eveniment rămâne deschisă, Camera de Comerţ oferă celor
mai prosperi oameni de afaceri ocazia
publicitării firmelor pe care le administrează, prin intermediul catalogului
“Topul Firmelor din Judeţul Mureş”
ediţia 2015. Din surse sigure am aflat că
anul acesta în topul „Femeilor Manager
de Succes” se află şi trei reghinence, Violeta Oltean, director general al Societăţii Comerciale Maviprod SRL, Lucia
Bucin administrator la SC Bucin Mob
SRL şi Ioana Pop administrator la Ghiocelul Com SRL.
(R.M.)

Cheile maşinii de pompieri au fost înmânate primarului comunei Răstoliţa,
Marius Lirca de către iniţiatorul acestei
înfrăţiri, Johan Degrieck. „De doi ani
eram în tratative pentru a primi donaţie o maşină de pompieri şi iată că
astăzi am primit-o. Vreau să le mulţu-

Discuţii între prieteni
mesc pentru efortul depus, iar noi sper
să nu avem nevoie de ea la multe intervenţii. Sper să avem în continuare o colaborare cât mai frumoasă. Vă garantez
că maşina a intrat pe mâini bune şi în
următoarele săptămâni o să construim un garaj pentru aceasta” a declarat
Marius Lirca, primarul comunei Răstoliţa, care a mai completat că vor exista

câţiva voluntari care vor lucra în caz de
nevoie pe această maşină.
“Cunoaştem Răstoliţa de 25 de ani, cunoaştem toţi oamenii din aceste locuri,
o parte din ei au şi venit în Belgia, dar
ne considerăm ca „Best Friends” cum
se spune la voi în România. La Răstoliţa
nu se mai pune problema ajutorării, se
pune problema colaborării, problema
de a ne revedea, suntem Europa, suntem egali, venim ca prieteni, toată lumea poate ajuta şi dacă putem ajuta, da,
de ce nu?! Autospeciala este contruită
să facă faţă în condiţii dificile” a spus
Johan Degrieck, iniţiatorul înfrăţirii.
“Ne bucurăm că şi Răstoliţa beneficiază de o astfel de autospecială de lucru
cu apă şi spumă având în vedere că era
singura localitate de la Ruşii-Munţi în
sus care nu avea o astfel de maşină” a
declarat colonelul Ioan Mureşan.

Cinste eroilor de la Petelea

În acest an se împlinesc 70 de ani de la
terminarea celui de-al Doilea Război
Mondial. Comuna Petelea se înscrie
printre localităţile care au dat jertfă de
sânge în timpul luptelor. Din acest motiv locuitorii din Petelea au avut parte
de o acţiune comemorativă menită să
cinstească memoria eroilor neamului,
prin care s-a exprimat şi recunoştinţa
faţă de veteranii în viaţă. În cazul de
faţă, prezent la eveniment, veteranul
Cotârlă Gheorghe Ioan, din Habic, în
vârstă de 96 de ani a primit o diplomă
de onoare din partea comandantului
Brigăzii 6, Operaţii Speciale „Mihai Vi-

teazu” Tg-Mureş.
La eveniment au fost prezenţi militari
din cadrul grupări de Jandarmi Mobilă
Tg-Mureş şi maiorul Colceriu Sergiu
Petru, comandantul Comenduirii Garnizoanei Târgu-Mureş care a declarat
că anul acesta se aniversează 70 de ani
de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, prilej cu care, la iniţiativa
Ministerului Apărării Naţionale, anul
2015 a fost declarat prin Hotărâre a
Guvernului României „Anul veteranilor de război”. „În acest sens Garnizoana Tîrgu-Mureş şi Instituţia Prefectului
Judeţului Mureş, în colaborare cu Con-

siliul Judeţean Mureş şi cu unele Primării din judeţului Mureş, cu sprijinul
celorlalte instituţii din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, au organizat
activităţi care să exprime recunoştinţa
faţă de eroii, respectiv veteranii mureşeni, pe care i-am inclus într-un proiect
denumit sugestiv „Cinstire Eroilor Mureşeni”.
Toţi cei prezenţi au ţinut un moment de
reculegere în memoria ostaşilor români
căzuţi pe aceste meleaguri, în timp ce
elevii Şcolii Generale din Petelea au
pregătit cântece şi poezii patriotice.
„Acest moment îl marcăm printr-o
slujbă religioasă şi o sfinţire a monumentului eroilor din localitatea Petelea.
Monumentul eroilor a fost construit în
1994, unde sunt gravaţi eroii care şi-au
pierdut viaţa pe câmpul de luptă în cel
De-al Doilea Război Mondial”a declarat Pădurean Sorin primarul comunei
Petelea.
Lista eroilor şi martirilor din comuna
Petelea căzuţi la datorie în cele două
Războaie Mondiale se află în grija şi
evidenţa bisericii din localitate, ce dezvăluie faptul că aici au existat 25 de eroi
în Primul Război Mondial şi 20 de Eroi
în cel de-al Doilea Război Mondial.
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Peste 600 de vârstnici au fost răsfăţaţi de ziua lor!
Robert MATEI
Peste 600 de persoane au sărbătorit
de 1 octombrie la Sala de festivităţi a
Firmelor Gliga „Ziua Internaţională a
Persoanelor Vârstnice”, eveniment organizat de Primăria şi Consiliul Local
Reghin şi prezentat de realizatorul tv
Simina Cota şi referentul cultural al
Casei de Cultură „George Enescu”, Florin Voşloban. Şi în 2015 interesul pentru acest eveniment a fost unul foarte
mare, doamnele şi domnii s-au pregătit
din timp, s-au îmbrăcat elegant şi au
petrecut dansând şi cântând până seara. A fost prilejul perfect pentru a depăna amintiri şi pentru a demonstra că
indiferent de vârstă, pensionarii sunt
la fel de activi şi acum şi contribuie
în continuare la dezvoltarea societăţii.
Pentru cei care nu au avut posibilitatea
de a se deplasa la eveniment (locaţia
fiind amplasată la periferia municipiului), Primăria Municipiului Reghin a
asigurat mijloace de transport din faţa
sediului Administraţiei Locale, astfel
că la 14.30 sala a fost neîncăpătoare,
gazdele fiind nevoite să suplimenteze
locurile, asigurând încă o sală alăturată pentru cei care nu au încăput în
sala de festivităţi dotată cu videoproiector pentru a putea trăi evenimentul
în timp real şi a se bucura pe deplin de
sărbătoarea dedicată lor. La eveniment
au fost prezenţi şi membrii Consiliului
Local, în calitate de „complici” ai manifestării, dat fiind faptul că aceştia au
votat în 24 septembrie 2013 (Hotărârea
Nr. 145), organizarea de către Primăria
municipiului Reghin a evenimentului
dedicat „Zilei Internaţionale a Vârstnicilor” în data de 1 octombrie a fiecărui
an. „Anul trecut a existat un interes
foarte mare pentru acest eveniment,
fapt pentru care în acest an am încercat să facem înscrierile din timp pentru
buna desfăşurare a evenimentului. Cu
toate acestea avem mai multe persoa-

ne înscrise decât era stabilit iniţial, fapt
pentru care a fost pusă la dispoziţie de
gazde încă o sală, astfel ca toată lumea
să aibă loc şi să se simtă bine. Am pregătit pentru ei un spectacol deosebit,
la cei care au împlinit în acest an 50 de
ani de căsnicie le-am pregătit câte un
ecuson să le rămână ca amintire această zi minunată dedicată lor, la care se
adaugă tradiţionalul tort şi desigur buchetul miresei. Sper ca acest eveniment
să fie la nivelul aşteptărilor şi să ne ierte
pentru aglomeraţia de la intrare, dar
am dorit să nu rămână persoane pe
dinafară, să dăm prioritate celor care
sunt din municipiul Reghin. Le doresc
tuturor acestor oameni minunaţi să fie
sănătoşi, iubiţi şi respectaţi, aşa cum
îi respect şi eu. Sunt oameni pe care îi
văd ca şi pe părinţii şi bunicii mei. Fără
ei practic nu putem exista, de la ei ne
tragem seva, puterea şi înţelepciunea,
inclusiv experienţa lor de viaţă şi lucrurile care ei le-au creat pentru noi”,
a declarat pentru Glasul Văilor, Maria
Precup, primarul municipiului Reghin.

55 de cupluri au sărbătorit
Nunta de Aur şi un cuplu
Nunta de Diamant
Sărbătoarea propriuzisă dedicată
persoanelor vârstnice de la Reghin
a debutat cu binecuvântarea preoţilor reghineni reprezentanţi ai tuturor
confesiunilor creştine concluitoare din
municipiu, Roşca Ioan (ortodox), Johan Zey (evanghelic), Demeter József,
(reformat ) şi preotul Balla Arpad (romano-catolic), care au dat dovadă de
uniune în a binecuvânta evenimentul
fără bariere în calea credinţei în Dumnezeu. Au urmat la microfon oficialităţile judeţene şi locale care nu au ratat
ocazia de a adresa un gând bun sărbătoriţilor. Printre aceştia s-au numărat
senatorul Alexandru Petru Frătean,

Poză de grup pentru cuplurile care au serbat „Nunta de Aur”
Ioan Cernea preşedinte al Casei de Ajutor Reciproc Tîrgu-Mureş, Leon Stoica
preşedintele Casei de Ajutor Reciproc
Reghin, Traian Eugen Pop secretarul
Ligii Pensionarilor din Reghin care are
peste 500 de membri şi nu în ultimul
rând gazda evenimentului, deputatul
Vasile Gliga.
„Aceşti oameni merită tot respectul
nostru, pentru tot ce au făcut în viaţă. În acelaşi timp, ca şi gazdă, alături
de familia mea, ne minunăm de atâta
lume, fapt pentru care a trebuit să mai
punem la dispoziţie încă o sală. Dacă
ştiam că există un aşa mare interes organizam această sărbătoare pe terenul
nostru de sport. Îmi cer scuze pentru
cei care poate au aşteptat la intrare, dar
sper că am făcut în aşa fel ca toată lumea
să aibă loc şi să se simtă bine. Suntem
datori să le acordăm acestor oameni
minunaţi tot respectul. Sunt oameni în
sală de la care am învăţat meserie, oameni care mi-au fost profesori, oameni
care sunt un exemplu în societate şi în
comunitatea noastră. Sunt oameni care
sărbătoresc în acest an 50 de ani de căsnicie. Le doresc tuturor multă sănătate,
la mulţi ani şi să ne vedem mulţi ani
de acum înainte împreună la această
sărbătoare”, a precizat deputatul Vasile
Gliga, gazda evenimentului. Unul din
momentele speciale ale evenimentului
a fost dedicat cuplurilor care au îm-

plinit în acest an 50 de ani de căsnicie,
răsplătite de organizatori cu diplome,
alături de tradiţionalul tort şi buchetul
miresei. 56 de familii au primit aplauzele şi respectul cuvenit celor 50 de ani
de căsnicie, printre care şi Vasile şi Elena Adorjani, care au primit o diplomă
specială pentru 60 de ani de căsnicie
fiind căsătoriţi din 26 octombrie 1955.
Ziua vârstnicilor a continuat cu cele
mai alese şlagăre ale tinereţii lor, sărbătoriţii nelăsându-se aşteptaţi să urce pe
ringul de dans.
Programul artistic a fost asigurat de
recitalurile soliştilor Anca Branea
Neamţu, Florin Vos, Acs Joszef, demonstraţie de dans susţinută de elevii
Clubului Sportiv „Dansul Viorilor”, iar
cap de afiş al evenimentului a fost solistul Tinu Veresezan din Lipova. La final
Florin Vos şi Anca Branea Neamţu leau cântat „La mulţi ani” sărbătoriţilor
ajunşi la vârsta înţelepciunii, care au
plecat acasă împliniţi că sunt respectaţi
de comunitate pentru tot ce au construit în anii tinereţii pentru Reghin.

Vârstnicii s-au bucurat de mâncăruri alese de
ziua lor

Bună dispoziţie la Ziua Vârstnicilor

În atenţia persoanelor cu
dizabilităţi!

Salariile profesorilor cresc cu 15%
de la 1 decembrie

În situaţia în care o persoană cu dizabilităţi se prezintă neînsoţită la sediul
Serviciului Public Comunitar Regim
Permise de Conducere şi Înmatriculare
a Vehiculelor (strada Călăraşilor nr. 2628, Tîrgu Mureş), este rugată să apeleze
numărul 0265/261686, pus la dispoziţie
pentru relaţii cu publicul, pentru a solicita deplasarea unui lucrător la parterul
sediului instituţiei, în vederea identificării şi preluării dosarului.
Accesul persoanelor cu dizabilităţi se
va face după următorul program: luni
– joi - între orele 8,30-12,00 şi 12,3015,30, vineri – între orele 8,30-12,00.
Pentru programarea persoanelor cu
dizabilităţi la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa

Paşapoartelor Simple Mureş (strada
Călăraşilor nr. 26-28, Tîrgu Mureş) în
vederea preluării cererilor de eliberare
a paşapoartelor simple electronice sau
temporare, sunt disponibile numerele
de telefon 0265/260475 şi 0265/265494,
la care sunteţi rugaţi să sunaţi după următorul program: luni, miercuri, joi şi
vineri - între orele 8,30-16,30, marţi –
între orele 8,30-18,30.
La data şi ora programate de comun
acord, preluarea cererilor şi eliberarea
paşapoartelor se vor face prin intermediul unei staţii de lucru mobile, la
parterul clădirii, într-un spaţiu special
amenajat.

Salariile profesorilor vor creşte cu 15
procente începând cu data de 1 decembrie 2015, a anunţat în 12 octombrie
ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu,
în urma negocierilor purtate la sediul
Guvernului cu sindicaliştii. Astfel începând cu data de 1 decembrie cei 8772
de angajaţi din sistemul de învăţământ

din judeţul Mureş vor beneficia de o
majorare salarială de 15%, ceea ce va
conduce la un procent total pe anul
2015 de 26,7 %.”Se confirmă încă odată
că preocuparea pentru calitate este un
subiect care întruneşte un interes tot
mai mare în rândul factorilor direct
responsabili de educaţia copiilor şi nu
în ultimul rând, a societăţii. Sprijinirea
tuturor angajaţilor din educaţie oferă stabilitate sistemului educaţional,
stimulând astfel tinerii absolvenţi să
aleagă cu încredere meseria de dascăl”
a precizat Ştefan Someşan inspectorul
şcolar general într-un comunicat emis
de ISJ. (R.M.)
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Rodul toamnei cinstit la Sărbătoarea
Mărului de la Batoş

Codruţa ROMANŢA

La primele ediţii Sărbătoarea
Mărului de la Batoş însemna
mai mult un eveniment local, însă cu fiecare ediţie trecută, sărbătoarea s-a dezvoltat, s-a promovat ajungând
la prestaţia de astăzi.
Ediţia a XIV-a a Sărbătorii
Mărului de la Batoş s-a desfăşurat sub semnul ploii, însă
în ciuda acestui fapt, doritorii nu au întârziat să apară,
producătorii şi-au vândut
produsele, iar organizatorii
au pregătit totul ca la carte.

Cinste Eroilor prin dezvelirea unui monument
Reuşita evenimentului o dovedeşte numărul impresionant de participanţi. La
ora 12:00 cei prezenţi şi-au dat întâlnire
în parcul din apropierea Şcolii Generale unde avea să fie dezvelit „Monumentul Eroilor”. A început să plouă, să bată
vântul, însă asta nu i-a oprit pe cei prezenţi să continuie programul stabilit.
„Am credinţa că această ploaie va face
ca merele de Batoş să fie mai mari, mai
bune, mai frumoase şi mai căutate. Va
face ca producătorii din toată comuna
Batoş să-şi poată vinde şi să câştige de
pe urma trudei lor.Am început sărbătoarea noastră cu sfinţirea şi dezvelirea
monumentului eroilor. Poate mulţi dintre dumneavoastră şi-au pus întrebarea
de ce un monument al eroilor la Batoş?
Dat fiind faptul că anul 2015 a fost declarat anul Veteranilor de Război s-a
cuvenit ca pe raza comunei să pornim

această acţiune de a amplasa monumente ale eroilor. Trebuia să începem
mai repede pentru a prinde în viaţă
câţiva veterani de război, deoarece astăzi, din păcate, mai avem un singur
veteran de război pe raza comunei.
Consider că avem obligaţia de a-i cinsti
pe eroi şi de a ne înfrumuseţa locurile
în care trăim şi de a lăsa ceva în urma
noastră” a declarat Dinu Cotoi, primarul comunei Batoş. Alăturat de acest
monument, stă la loc de cinste o copie
a Coloanei Infinitului, semn a recunoştinţei fără sfârşit pentru eroi.
Nu doar merele au avut loc de cinste
la Sărbătoarea Mărului de la Batoş.
Toate roadele pământului începând
de la struguri, vin, must până la legume, fructe fel de fel, miere de albine,
compoturi, dulceaţă au fost expuse în
parcul din centrul localităţii Batoş. Tot
aici a fost amplasat şi un măr imens ce
a atras privirile celor prezenţi, care nu
s-au mulţumit doar cu privitul, ci din
contră, au dorit să se întoarcă acasă cu o
amintire, pozându-se cu acesta. , „Sece-

ta a afectat destul de puternic producţia
de mere din acest an şi astfel poate merele sunt mai mici şi mai puţine, dar vă
asigur că oricare din produsele expuse
aici sunt mult mai bune şi mai căutate
decât alte produse de pe rafturile supermarketurilor”
Crescătorii de animale nu au fost uitaţi
nici de această dată de organizatori,
oferindu-li-se un rol important în cadrul acestui eveniment prin posibilitatea de a pune în valoare prin prepararea
unor mâncăruri cu un gust deosebit.
„Crescătorii de animale şi toţi truditorii din agricultură s-au încăpăţânat să
lupte cu preţurile mari la motorină, la
insecticide, pesticide ori cu orice alte
cheltuieli şi să producă produe tradiţionale româneşti, motiv pentru care-i
felicit şi le mulţumesc pentru puterea
de muncă” a adăugat Dinu Cotoi.

Muncă în echipă
Primarul comunei Batoş, Dinu Cotoi,
a ţinut să scoată în evidenţă echipa

Localnicii au înfruntat vremea, luând parte la
spectacol
Oficialităţile au fost prezente la eveniment
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alături de care a lucrat, oamenii care
au pus suflet, punându-şi la dispoziţie
chiar şi timpul lor liber pentru ca or-

ganizarea acestui eveniment să fie o
reuşită. „Mulţumesc în primul rând
domnului viceprimar Ioan Gliga care

împreună cu muncitorii de la gospodărie comunală, cu aparatul Primăriei, cu
Consiliul Local au pus suflet şi au trudit” a menţionat Dinu Cotoi.
În fiecare an, un sat din comună se ocupă de amenajarea standului de la intrarea în parc cât şi de scenă. De această
dată, această sarcină a revenit satului
Uila, care nu s-a lăsat mai prejos faţă de
celelalte sate care au amenajat standul
anii trecuţi.

Nunta de Aur şi premierea
văduvelor de război

Programul a fost întregit de muzica
populară a soliştilor Alexia Aştelian,
Mihaela şi Ciprian Istrate, Vasilică Ceteraşul şi un recital susţinut de Mircea
Rusu Band.
În acest an, un singur cuplu în viaţă a
fost identificat în registrul căsătoriilor
înregistrate în urmă cu 50 de ani. Astfel că din partea Administraţiei Publice
locale, familiei Şuba Albert şi Ana din
localitatea Uila. Şi văduvele veteranilor
de război au fost premiate în semn de
recunoştinţă, astfel că administraţia
locală a oferit atenţii doamnelor Ana
Şerbănuţ, Victoria Paşcan şi Anastasia
Cornea.

Standul pregătit de locuitorii satului Uila

Pe lângă posibilitatea de a vizita şi cumpăra produsele prezentate la Sărbătoare, cei prezenţi au avut ocazia să asiste
la programul artistic desfăşurat pe scenă, unde au urcat ansambluri şi grupuri
folclorice locale.

Familia Şuba, felicitată pentru 50 de ani de căsătorie

Chiar şi legumele au fost la mare căutate

Competiţii sportive la Sărbătoarea Mărului de la Batoş
Codruţa ROMANŢA
O serie de activităţi sportive au fost organizate cu ocazia celei de-a XIV-a ediţii a Sărbătorii Mărului de la Batoş cum
ar fi competiţii de minifotbal, tenis de
masă, cros şi tradiţonalul concurs pentru voinici „Trasul Frânghiei”.
„Cupa Mărului la fotbal a unit pe terenul sintetic din Batoş peste 80 de locuitori ai comunei, pasionaţi de acest

sport. Au fost organizate 12 meciuri de
minifotbal unde s-au înscris opt echipe. Câştigătorilor le-au fost înmânate
premii ce au constat în cupe, medalii,
diplome” a declarat Alin Păcurar, coordonatorul activităţilor sportive.
O regulă de aur pentru menţinerea
echilibrului şi a fairplay-ului a fost ca
membrii echipelor de minifotbal să
fie domiciciliaţi pe raza comunei Batoş. Jucătorii au ales nume care mai de

care mai interesante pentru echipa din
care au făcut parte. Astfel s-au „născut”
echipe precum „Teracota Batoş”, Batoş
City”.

Peste 30 de participanţi la
tenis de masă
În sala de sport din Batoş s-a desfăşurat a patra ediţie a turneului de tenis
ce face parte din cadrul Cupei Mărul
de Aur. Competiţia de tenis de masă a

fost organizată în memoria lui „Neluţu
Câmpean”. Peste 30 de iubitori ai tenisului de masă au poposit la Batoş din
mai multe colţuri ale ţării, precum Vatra Dornei, Cisnădie, Aiud, Blaj. „Turneul este organizat la patru mese unde
jucătorii sunt împărţiţi pe grupe. Câştigătorii vor fi răsplătiţi cu medalii, cupe
şi diplome, iar după finalizarea competiţiei ne-am dat întâlnire la un gulaş” a
declarat Marian Florin, organizator al
competiţiei.
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Ajutoare de încălzire pentru sezonul rece 2015
Codruţa ROMANŢA
Conform unui comunicat emis de Biroul de Presă al Primăriei municipiului
Reghin a fost stabilit plafonul pentru
acordarea ajutoarelor de încălzire a
locuinţei pentru sezonul rece –noiembrie 2015 – martie 2016, care este
de 615 lei. Astfel acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze
naturale, energie electrică şi lemne,
cărbuni,combustibili petrolieri pentru
perioada sezonului rece 01 noiembrie
2015 - 31 martie 2016 se face pe bază
de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei
şi veniturile acesteia.
În conformitate cu prevederile O.U.G.
Nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de
protecţie socială în perioada sezonului
rece, cu modificările şi completările
ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează
pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem
centralizat, energie electrică sau lemne,
cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea
locuinţei pe perioada sezonului rece (1
noiembrie 2015 – 31 martie 2016).

mp. în zona urbană şi 2000 mp. în zona
rurală,autoturism/autoturisme şi/sau
motocicletă/motociclete cu o vechime
mai mica de 10 ani, cu excepţia celor
adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente, precum şi
pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai
mare de 10 ani, autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau
fără remorci, rulote, autobuze, microbuze, şalupe, bărci cu motor, scutere
de apă, iahturi, utilaje agricole: tractor;
combină autopropulsantă, utilaje de
prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale, utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul acţionate hidraulic, mecanic
sau electric. Nu se încadrează nici cei
care deţin depozite bancare cu valoare
de peste 3000 lei ori cei care au suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana
singură, respectiv suma de 2.500 euro
pentru familie.

Conform prevederilor H.G. nr.
920/21.09.2011 pentru aprobarea nor-

melor metodologice de aplicare a ordonanţei sus amintite, cu modificările şi
completările ulterioare, se exclud de la
acordarea ajutoarelor pentru încălzirea
locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate, închiriere,
comodat ori altă formă de deţinere, cel
puţin unul dintre bunurile următoare:
clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti, terenuri de împrejmuire
a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000

nului nr. 286 din 23 martie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare:
să aibă cetăţenia română, cetăţenie a
altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului
Economic European şi domiciliul în
România, să cunoască limba română,
scris şi vorbit, să aibă vârsta minimă
reglementată de prevederile legale, să
aibă capacitate deplină de exerciţiu şi o

stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată
pe baza adeverinţei medicale eliberate
de medicul de familie sau de unitățile
sanitare abilitate şi nu în ultimul rând
să îndeplinească condiţiile de studii şi,
după caz, de vechime. Condiţiile necesare în vedere participării la concurs şi
a ocupării funcţiilor contractuale sunt:
studii superioare în domeniul ştiinţelor

economice, vechime de minim 5 ani în
specialitatea studiilor. Termenul limită
de depunere a dosarelor este 27 octombrie. Concursul se va organiza la sediul
Primăriei, în data de 4 noiembrie, când
la ora 10,00 va avea loc proba scrisă, iar
în data de 6 la ora 10.00 proba de interviu. (R.M.)

şi Nicu Poştă din Sighişoara. Cap de
afiş al spectacolului a fost Ilie Medrea
un interpret de muzică populară care
a revenit după 22 de ani la Reghin,
atunci a concurat la Festivalul Concurs
„Flori de pe Mureş” şi a obţinut „Premiul Tinereţii”. Revenirea solistului a
fost primită de spectatorii reghineni cu
aplauze călduroase, care a impresionat
şi de această dată audienţa printr-un
recital de folclor autentic conturat pe
două zone mari etnofolclorice Mărginimea Sibiului şi Valea Secaşelor. Un alt
invitat al rapsodului Cătălin Cioba a
fost târgumureşeanul Răzvan Pop care
a venit direct de la Bucureşti pentru a
cânta la Reghin „Am venit aici la invitaţia prietenului meu Cătălin Cioba
care şi-a lansat o nouă carte de rapsodii
populare şi era normal să fiu alături de
el, având în vedere că el mi-a compus o
mare parte din cântecele mele, chiar şi
cântecul „Dragu’ mi cu glaja-n mână”,
care pot să zic că ma făcut cunoscut
este compus tot de Cătălin. Colaborez
cu el de circa 4 ani, suntem prieteni
mai ieşim împreună la câte un chef, la o
cafea şi pot să spun că ne-am cunoscut
destul de bine. Este un om deosebit, înzestrat cu nişte calităţi şi o măiestrie de
care încă mulţi artişti nu sunt pe deplin
conştienţi” a precizat solistul care momentan este student la Şcoala de Televiziune „Tudor Vornicu” din Bucureşti.
Pentru Cătălin Cioba, manifestarea
a însemnat un alt vis împlinit, la care
i-au fost alături colaboratori, prieteni şi
reghinenii care au umplut sala de spectacol. „Cartea mea „Toată lumea-i oare-

cum” care poartă şi titlul spectacolului
s-a epuizat în primele două săptămâni
de la lansare aşa că am reeditat-o, având
în vedere că această carte a beneficiat
de o lansare la Biblioteca „Petru Maior”
din Reghin şi o lansare la Lăpuşna în
comuna Ibăneşti, iar acum mi s-a epuizat şi al doilea stoc de carte” a precizat
Cătălin Cioba mulţumit, care în acest
an mai fructificat şi colaborare de versuri pentru cel mai nou CD al solistei
Ionela Moruţan şi una cu solistul Ciprian Picovici.

Depunerea documentelor se face la
Primăria Municipiului Reghin, cam.4,
începând cu data de 15 octombrie 2015,
după următorul program: -luni, marți
și joi între orele 8,30 – 15,30, miercuri
între orele 8,30 - 16,30 şi vineri între
orele 8,30 – 13,00.

Nu beneficiază de ajutor
pentru încălzire

Se caută referent cultural
Primăria Municipiului Reghin, judeţul Mureş organizează concurs pentru
ocuparea unui post vacant de referent
în cadrul Casei de Cultură „Eugen Nicoară” din municipiu. Pentru a ocupa
un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii generale,
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guver-

„Toată lumea-i oarecum” un eveniment marca Cătălin Cioba

Robert MATEI
Primăria Municipiului Reghin şi Consiliul Local, Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” Reghin, Consiliul Judeţean Mureş, Centrul Judeţean
pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie
Artistică Mureş au organizat, în colaborare cu coordonatorii de proiect
Marcel Naste şi Cătălin Cioba, spectacolul cultural-artistic intitulat „Toată
lumea-i oarecum”.
Evenimentul desfăşurat la Casa de Cultură a Tineretului „George Enescu” din
Reghin în 9 octombrie, a debutat la
ora 18.00 cu sala plină de iubitorii de
folclor. Spectacolul a fost prezentat de
moderatoarea tv Simina Cota şi a cuprins recitaluri de muzică populară,
susţinute de mai mulţi artişti consacraţi
şi care bat la porţile afirmării, care interpretează piese pe versuri semnate de
Cătălin Cioba. Spectacolul a cuprins şi
jocuri populare şi momente vesele regizate de trupa de teatru „Din culise”

a instituţiei gazdă. La final spectatorii
au putut achiziţiona cărţi la alegere din
biografia autorului Cătălin Cioba, care
a debutat ca poet cu volumul ,,La gorunul cu suspine” în anul 2008.

Ilie Medrea a revenit la Reghin după 22 de ani
În prima parte a evenimentului au urcat pe scenă tinere talente locale precum, Maria Pop, Loredana Cioba, Natalia Moldovan, Bianca Pop, Roxana
Varodi, Alexia Aştelean, Paul Miclea,
Dorina Iuliana Oprea, Daiana Suceava
şi Danc Alexe. Spectacolul a alternat
cu joc şi voie bună prin Ansamblurile
„Vatra Dorului” coordonat de instructorul Stelian Friciu şi „Doina Mureşului” coordonat de instructorul Valerica
Frandăş. Spectacolul a continuat cu o
serie de recitaluri susţinute de artişti
consacraţi precum reghineanul FloRIN Vos, Răzvan Pop din Tîrgu-Mureş

CASETA REDACŢIEI
Director fondator: Daniel Gliga
Redactor şef: Codruţa Romanţa
Reporter:

Codruţa Romanţa
Robert Matei

Corespondent: Alexandra Cotoi
Ilie Frandăş
Lidia Laszlo
Smaranda Puşcaş
Tehnoredactare: Codruţa Romanţa
Foto: Adrian Romanţa
Corectura: Alexandra Cotoi
Tel. redacţie: 0265 513 031
0749 060 576
e-mail: glasulvailor@yahoo.com
codrutapop@glasulvailor.ro
ISSN 2067 - 2772

NR 92

RECLAME

9

NR 92

10

ISTORIE LOCALĂ

Cum au ajuns trei capete încoronate la Reghin în aceeaşi zi?
Robert MATEI
De curând am intrat în posesia unei
fotografii inedite pusă la dispoziţie de
Rodica Bogdan, nepoata reghineanului Florea Bogdan, inginer deputat şi
prefect al Judeţului Mureş. Fotografia
realizată cu peste 80 de ani în urmă
îl înfăţişează pe Florea Bogdan stând
lângă maşina Regelui Carol al II-lea în
gara din Reghin, venit la o partidă de
vânătoare de cerbi pe Valea Gurghiului
teren cu glorioase tradiţii vânătoreşti,
care în anii 30 era considerat cel mai
splendid teren de cerbi din Europa. Nu
e un secret faptul că reghineanul Florea
Bogdan avea relaţii strânse cu Casa Regală a României, care după intrarea României în Primul Război Mondial l-a
însărcinat prin Marele Cartier General
să organizeze în Regiunea Borsec un
centru de informaţii şi contraspionaj.
În 1936 i s-a conferit din partea Regelui Carol al II-lea Medalia „Ferdinand
I” cu spade pe panglică aceluiaşi Florea
Bogdan, pe atunci căpitan la Cercul de
Recrutare Tecuciu pentru colaborarea
cu corpul Voluntarilor Ardeleni Bucovineni. Pornind de la fotografia din
arhiva personală a ing. Florea Bogdan
şi mergând pe firul evenimentelor din
istoria Casei Regale am mai descoperit
că fotografia datează din anul 1933. În
toamna acelui an, jubileul de 50 de ani
al Castelului Peleş prilejuia la Sinaia
ample serbări în cinstea mai multor
musafiri din ţară şi străinătate, printre care şi Regele şi Regina Iugoslaviei.

Invitaţia Casei Regale a României era
completată în acest context şi cu o vânătoare regală de cerbi în judeţul Mureş
pe domeniul de la Lăpuşna organizată
la cele mai înalte standarde ale vremii.

Regina şi Regele Iugoslaviei invitaţi de Regele Carol
al II-lea la o vânătoare de
cerbi la Lăpuşna
Presa judeţeană, regională şi naţională
a mediatizat în ample articole detaliile
vizitei suveranilor, motiv pentru care în
28 septembrie, dimineaţa de la ora 7.00,
tot Reghinul şi oficialităţile judeţului
erau pregătiţi să primească trenul cu
capetele încoronate şi apropiaţii Casei
Regale, în frunte cu primarul oraşului
Ioan Popescu, care deţinea şi calitatea de
administrator al terenului de vânătoare
regal Gurghiu. O mulţime de reghineni
au coborât spre gară. Cordoanele de
jandarmi au oprit mulţimea la distanţa
prevăzută de protocoalele Casei Regale,
neavând acces pe peron decât reprezentanţii, oficialităţi, jurnalişti şi fotografii
printre care se afla şi reghineanul Georg
Heiter care se pare că a imortalizat şi
fotografia din arhiva familiei Bogdan,
publicată în premieră naţională. O altă
fotografie preluată din revista „Carpaţii” înfăţişează suveranii şi adjutanţii lor
coborâţi din somptuosul salon al trenului regal. Din fotografie reiese că Regele
Carol al II-lea şi iluştrii oaspeţi au fost
primiţi în gară cu Garda de Onoare.

Radu Bercu
Florea Bogdan rezemat de maşina regelui Carol al II-lea
înainte de plecarea spre Lăpuşna

Regele Alexandru şi Regina Mărioara a Iugoslaviei alături
de primul lor fiu Petru moştenitorul tronului
Aclamaţi îndelung de populaţie, au coborât din tren la 7.20, pe rând, Regele
Carol al II-lea însoţit de Regele Alexandru şi Regina Maria alintată Mărioara
a Iugoslaviei. (Principesa Mărioara, era
fiica regelui Ferdinand al României şi a
Reginei Maria, s-a căsătorit în 8 iunie
1922, cu Alexandru I Karagheorghevici
pe atunci Regele Serbiei). Majestăţile
Regale erau însoţite de alţi oaspeţi de
seamă în premieră la Reghin, Alteţa Regală Principele Friederich I. De
Hohenzollern şi Maxine Ducroq, preşedintele Consiliului Internaţional de
vânătoare. (Organizaţie fondată chiar
de el care reuneşte în prezent peste
25 de ţări). Din suită mai făceau parte
marele maestru al vânătorilor regale
şi preşedinte al Uniunii Generale a Industriaşilor din România, Antoniu Macionyi, Generalul Constantin Ilasievici
- Mareşalul Palatului, Baronul Hallberg
secretarul principelui Friederich de
Hohenzollern, D. Dimnik maestru de
vânătoare al Curţii Regale iugoslave,

colonelul August von Spiess directorul Vânătorilor Regale, Eugen Bianu
inspector de poliţie, Şeful Siguranţei şi
Ştefan Boer inspector regal de vânătoare. În gara din Reghin oaspeţii au fost
întâmpinaţi de mulţime, într-un mod
deosebit de înălţător de către toată intelectualitatea şi în frunte cu prefectul
judeţului Mureş Dr. Ioan Vescan, care
urând bun sosit în numele populaţiei
din judeţ, a oferit M.S. Reginei Iugoslaviei un superb buchet de trandafiri albi.
Se mai aflau pe peronul gării frumos
împodobite generalii D. Georgescu,
colonel de brigadă Gr. Boerescu, ing.
Florea Bogdan, etc.
(Continuarea în pagina 11)
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Regele Carol a împuşcat un
Cerb capital de 16, arbitrat
de preşedintele Consiliului
Internaţional de Vânătoare, la 195 de puncte
Din articolul „Mugetul de cerbi 1933”
semnat de redactorul şef Ionel Pop
publicat în Nr. 11 din 1933 în Revista
„Carpaţii”, aflăm că Ioan Popescu, primarul Reghinului a fost cel căruia i-a
revenit sarcina aranjării evenimentului
şi maratonul de vânătoare al suveranilor. După ce au fost debarcate maşinile
din trenul regal, au luat drumul Lăpuşnei, de curând reparat după stricăciunile inundaţiilor din primăvară. Din
nr. 36 din „Gazeta Mureşului”, aflăm
că suveranii, după ce s-au întreţinut cu
reprezentanţii judeţului şi oraşului, au
pornit pe Valea Gurghiului însoţiţi de
Prefectul de atunci, Dr. Ioan Vescan.
„Pe drum, populaţia satelor şi şcolilor
din comunele Iernuţeni, Gurghiu şi Ibăneşti, în frumoasele costume româneşti
au aclamat cu entuziasm pe suveran şi
oaspeţi. La intrarea în aceste comune,
vrednicii români înălţaseră minunate
porţi de triumf din brad, împodobite
cu steaguri româneşti şi iugoslave şi au
ieşit cu mic cu mare să îi întâmpine pe
înalţii oaspeţi.” Din acelaşi articol al revistei „Carpaţii” aflăm cum se desfăşura o partidă de vânătoare organizată în
1933 pentru familia regală şi câţi cerbi
au reuşit să doboare în 7 zile de vânătoare.
„În 29 septembrie dimineaţa, la orele

Sosirea la Reghin a trenului Regal
6:45 cade primul cerb, un 12 bun, sub
glonţul Magnum (8 x 60) al Majestăţii
Sale Regele Carol. Seara, în faţa Lăpuşnei, Regele Iugoslaviei urmăreşte
un cerb bun. La o distanţă mare, peste
200 de metri, cerbul primeşte în spată
glonţul măiestrit plasat. Un cerb de 14”,
scrie redactorul şef al revistei „Carpaţii”. ,,30 septembrie dimineaţa în Sirod,
pe o ceaţă groasă, orele 5.40. Majestatea
Sa Carol apropie un cerb. Urmărit extrem de greu, din pricina câmpului de
vedere îngust. Pe o culme se desenează,
neclară silueta cerbului. Împuşcătură
grea. Totuşi cerbul chitează net glonţul,
sare, se vede gonind vre-o zece paşi apoi
dispare. Ajunşi la locul împuşcăturii, îi
aud bătăile şi horcăielile de moarte şi îl
găsesc în apropiere. Cerb capital de 16,
arbitrat de dl. Ducrocq (preşedintele
Consiliului Internaţional de Vânătoare)
la 195 de puncte.

M.S. Regele Alexandru împuşcă în faţa
Lăpuşnei un 16 capital. M.S. Regina
Mărioara, sora lui Carol al II-lea, care
l-a însoţit pe soţul ei regele Alexandru
al Iugoslaviei nu s-a mulţumit să îşi
observe fratele şi soţul în acţiune şi a
vânat şi ea un cerb. „Regina Maria aşteaptă un cerb într-un observator. Cum
cerbul mugeşte în loc, departe, coboară, îl apropie la 150 de metri şi îl doboară cu o puşcătură bună, spată jos,
pe superbul purtător de 14 clenciuri”,
se precizează în articol.Mai aflăm că în faţa Lăpuşnei, baronul
Hallberg a doborât un cerb de 14, iar
maestrul Vânătorilor Regale iugoslave
Dimnik a împuşcat primul cerb din
Carpaţi, pe Sirod. „În 30 septembrie
seara pleacă Majestăţile Regale Carol,
Alexandru şi Maria, neîngăduiţi de îndatoririle lor, să mai prelungească bucuriile Lăpuşnei”. Ceilalţi musafiri ră-

mân pe terenul Regal de la Gurghiu sub
găzduirea lui Ioan Popescu primar al
Reghinului şi a paznicilor de vânătoare
Iacob Iacob, Gliga Dumitru şi Gheorghe Niculici. Astfel că, în 1 octombrie
Principele de Hohenzollern împuşcă în
Borta un cerb capital (14 ramuri, 9 kg),
colonelul Spiess în faţa Lăpuşnei unul
de 14. Principele de Hohenzollern îşi
întregeşte tabloul în 2 octombrie cu un
cerb de 12 la Sirod şi în 14 octombrie
cu unul de 14 foarte bun, la Tălianu. Iar
în 3 octombrie baronul Hallberg dobândeşte în faţa Lăpuşnei un bun trofeu de 16. Vânătoarea celor 10 cerbi s-a
desfăşurat într-o atmosferă senină relevând excepţionale calităţi vânătoreşti la
înalţii stăpâni. La finalul articolului se
aduc elogii Dr. Ioan Popescu în calitate de administrator al terenului Regal
de la Lăpuşna şi paznicilor de vânătoare „în primul rând brigadierului Iacob
Iacob, Dumitru Gliga şi lui Gheorghe
Niculici, pentru sufletul şi truda, care o
pun în îngrijirea acestui teren. Ca o meritată recompensă, Majestatea Sa Regele Iugoslaviei a conferit d-lui. Colonel
Spiess şi d-lui Popescu înalte decoraţii
şi a acordat decoraţii personalului de
pază”. Vremuri frumoase care nu se vor
mai întoarce niciodată pentru Reghin
şi pentru Valea Gurghiului, dar merită
cercetate şi prezentate pentru aceia dintre dumneavoastră care iubiţi şi sunteţi
curioşi de istoria meleagurilor pe care
le trăim.

Un nou eveniment „abonament pentru comunitate”
Codruţa ROMANŢA
Fondul Comunitar Reghin se pregăteşte pentru a doua ediţie a proiectului „Abonament pentru comunitate”.
Coordonatorii proiectului şi abonaţii
aşteaptă proiectele voastre. Un grup de
oameni au reuşit din nou să pună mână
de la mână, sume mai mici ori mai
mari, pentru proiecte care pot aduce
un plus de val. Suma strânsă de la abonaţi şi pusă la dispoziţie este de 7000 de
lei, bani ce vor fi împărţiţi pentru trei
proiecte creative. „Dacă vrei să implementezi un proiect de pe urma căruia
vor beneficia copii, adolescenți, adulți,
pensionari, într-un cuvânt reghineni,
poți depune un proiect. Începând cu
1 octombrie 2015 până pe 1 noiembrie
2015 poți înscrie proiectul pe http://
finantare.fcmures.org. Așteptăm propuneri de proiecte din următoarele domenii: Mediul înconjurător, educație,
antreprenoriat și dezvoltare economică, sănătate (prevenție și educație),
servicii sociale, democrație și cetățenie

participativă” spun organizatorii.
Sunt eligibile asociațiile și fundațiile cu
sediul în Reghin, cele care au înregistrate punct de lucru în Reghin sau care
desfășoară activități pe raza municipiului. Grupurile de inițiativă trebuie să
aibă în componență persoane cu domiciliul în municipiul Reghin sau pot
apela la o organizație gazdă eligibilă.
Nu sunt eligibile organizațiile religioase sau care fac lobby politic.

Procedura de aplicare
Aplicația se desfășoară în două etape. În
prima etapă organizațiile și grupurile de
inițiativă depun pachetul de aplicație,
care este verificat de reprezentanții
Fundației Comunitare Mureș. Pachetul
cererii de finanțare trebuie să conțină:
formularul cererii de finanțare (completat electronic după înregistrarea pe
site), CV-ul responsabilului de proiect. În cazul în care finanțarea este
solicitată de un ONG trebuie atașate
următoarele anexe: certificat fiscal, act
constitutiv, acte adiționale (dacă există), statut, încheiere judecătorească. În

cazul grupurilor de inițiativă trebuie
depus CV-ul persoanelor implicate în
proiect sau pot apela la o organizaţie
gazda eligibila.
În a doua etapă Fundația Comunitară Mureș împreună cu Abonații vor
puncta proiectele înscrise urmând ca
doar trei dintre ele să meargă mai departe către evenimentul de finanțare,
care va avea loc în luna 12 noiembrie.
Selecția proiectelor finaliste se va face
pe baza unui punctaj acordat în funcție
de claritatea obiectivelor, importanța

proiectului, sustenabilitatea proiectului, experiența persoanelor din echipă
și capacitatea de implementare a proiectului.
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Echipa de juniori din Deda, ambiţie mare în sportul local
Codruţa ROMANŢA
Activitatea sportivă este la loc de cinste
în comuna Deda, motiv pentru care i se
oferă o atenţie deosebită. Fotbalul, tenisul şi handbalul sunt doar câteva din
sporturile cărora tineretul din Deda le
oferă importanţă.
Dacă în Deda este baza materială, locuitorii bucurându-se de teren şi sală de
sport, era păcat să nu existe şi o echipă
de fotbal. În urmă cu un an şi jumătate a
prins viaţă Asociaţia Sportivă „Mureşul
Deda” sub coordonarea lui Adrian Horea. Sportivii sunt la început de drum,
aşa că victoriile vor veni după muncă
asiduă. Juniorii din Deda desfăşoară
două antrenamente pe săptămână la
care se adaugă meciurile. „Am început
singur toată această muncă alături de
copii, însă mi-am dat seama că îmi este
destul de greu, astfel că am mai luat lângă mine pe antrenorul Gabriel Tămaş.
Acum avem două grupe de juniori, D

şi E, născuţi între 2003 şi 2009. Suntem înscrişi în Campionatul de Juniori
unde am jucat deja câteva meciuri. Duminică, 18 octombrie la juniori D vom
juca cu F.C. Gaz Metan Tg-Mureş, iar la
juniori E vom avea meci cu A.F.C. ASA
2013 Tg-Mureş” a declarat Adrian Horea, antrenorul echipei Mureşul Deda.
În acest an, cu ocazia Sărbătorii „Fiii
Satului”, localitatea Deda a fost gazda
unui turneu la care au luat parte 12
echipe. „Vrem să facem din acest turneu o tradiţie, astfel că, dacă este posibil, următoarea ediţie să o organizăm
anul viitor în cadrul Festivalului Văii
Mureşului” a adăugat Adrian Horea.
Un cuvânt important îl are şi administraţia locală din Deda care sprijină financiar echipa de fotbal, aprobându-se
prin Hotărâre de Consiliu Local suma
de 6000 de lei pe an. „Iată că atât baza
sportivă cât şi sala de sport nu au fost
făcute în zadar şi iubitorii de sport din
comună se folosesc de aceste realizări.
Sunt aproximativ 50 de copii care practică fotbalul şi îşi doresc să facă sport,

coordonaţi de doi antrenori. Avem
generaţii care vor duce mai departe şi
sportul în Deda” a declarat primarul

comunei Deda, Lucreţia Cadar.
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