
Am rezonat din tot sufletul la „Acustic Live Festival” 
pe care îl consider un eveniment foarte reuşit din 
punct de vedere organizatoric. M-a întristat numărul 
mic de spectatori, însă pe de altă parte, m-a bucurat 
că a fost un public de calitate care a ştiut să asculte şi 
să aprecieze muzica de calitate fără să deranjeze. Se 
ştie că artiştii din domeniul muzical sunt percepuţi 
şi înţeleşi de o parte prea mică a societăţii civiliza-
te, aşa că Reghinul a fost în grafic. Respectul nostru 
organizatorilor pentru iniţiativă, pentru susţinere şi 
asumare până la capăt a unui act de cultură muzicală. 

Pe Marcel Naste l-am cunoscut mai bine în 2007 la un 
eveniment în care printre invitaţi, se afla şi el ca tânăr 
pictor, iar pe Silvan Stâncel ca tânăr interpret într-o 
tabără de creaţie tocmai la Idicel Pădure, la iniţiativa 
Sorinei Bloj, pe atunci director al Casei de Cultură a 
Tineretului „George Enescu”. Era anul în care Silvan 
câştiga la prima ediţie a Festivalului Naţional de Mu-
zică Folk şi Chitară Clasică „Prima iubire”. M-au im-
presionat atunci prin felul lor de a fi modeşti şi activi. 
M-au impresionat şi mai mult acum. Marcel Naste în 
calitate de partener al proiectului „Acustic Live Fes-
tival” şi Silvan Stâncel în calitate de director artistic 
de festival. Îi felicit pentru că împreună au reuşit să 
pună bazele singurului festival concurs din Româ-
nia pentru promovarea chitarei şi a muzicii acustice 
live, indiferent de genul muzical. Bineînţeles că la re-
uşita evenimentului şi-au adus aportul şi Fabrica de 
Instrumente Muzicale „Hora” cu 8 chitări de marcă, 
Primăria Reghin prin premiul în bani de 4.000 de lei 
şi “Libris Braşov” care a oferit  premiul special al ju-
riului. Dincolo de toate, cel mai important este faptul 
că prima scânteie s-a aprins în Reghin, o scânteie care 
poate genera în ani, un fenomen la scară naţională 
pentru a recâştiga prestigiul pe care l-a pierdut în ul-
timii ani, Reghinul. Era absolut necesar un asemenea 
concurs de muzică cântată pe instrumente cu coarde 
la Reghin, având în vedere că aici există tradiţie de 
construire de instrumente încă din anii 20. 
Eu nu sunt aliatul acelora ce contestă valoarea şi sen-
sul muzicii uşoare româneşti, din contră, o aprob şi 
îi recunosc valoarea fiziologică. Am ascultat muzică 
de bună calitate, din mai multe genuri, unele cu tex-

te şi frazări inconfundabile. Prestaţia lor a fost juri-
zată de specialişti în domeniu, greu de contestat AG 
Weinberger preşedinte al juriului, secondat de Maria 
Gheorghiu şi Silvan Stâncel. Poate gala de premiere a 
stârnit controverse, mie unul mi-a plăcut. Dar a fost 
un cântăreţ care a plecat acasă cu trei chitări marca 
„Hora”, adică trei premii, plus o diplomă de partici-
pare şi 100 de lei pentru cota de talentat cu care a fost 
creditat de juriu. S-a premiat „Cea mai bună prezenţă 
scenică”, „Cea mai frumoasă compoziţie”, „Premiul 
publicului” care a fost câştigat de concurentul care 
a primit cele mai lungi aplauze şi nu în ultimul rând 
premiul cel mare a fost acordat celor de la „Cats on the 
roof ” o formaţie compusă dintr-un lutier şi o actriţă 
care fac casă bună cu muzica.  Lăudabil a fost şi gestul 
realizat de Fabrica „Hora” pentru Silvan Stâncel de ai 
personaliza o chitară construită în condiţii de unicat. 
Un gest nobil pentru Silvan Stâncel, care în acest an, 
în luna aprilie, a răspuns invitaţiei celui mai mare pro-
ducător de instrumente muzicale de lemn din Europa, 
SC Hora SA Reghin, de a reprezenta Reghinul la Târ-
gul Internaţional Musikmesse din Frankfurt, Germa-
nia. Putea fi un reghinean în locul lui Silvan Stâncel, 
dar încă nu s-a ridicat nici unul la un nivel pe gustul 
standardelor specialiştilor de la „Hora”, însă provoca-
rea rămâne deschisă.

singurul ziar bilunar din Reghin distribuit gratuit în 8000 de exemplare

AU PLECAT DIN INIMA BUCUREŞTIULUI 
PENTRU A TRĂI LA ŢARĂ

Iubesc atât de mult natura încât au dorit să fie mai aproape de ea. S-au mutat tocmai din Bucureşti în inima Transilvaniei, mai precis în satul 
Caşva, la bunica lui Adrian. Tinerii au nevoie de ajutorul nostru să readucă la viaţă o casă veche din lemn şi să o transforme într-o casă de oaspeţi.

Prin implicare, povestea lor poate deveni şi povestea noastră.

Reghin, Valea Gurghiului, 
Valea Mureşului, Valea 

Luţului, Topliţa
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Cea de-a XI-a ediție a Galei Premiilor 
de Excelenţă a avut loc în data de 22 
octombrie la Poiana Braşov, fiind con-
siderat cel mai important eveniment al 
anului din administrația publică.
Este vorba despre un eveniment ce a 
fost organizat de Portalul naţional de 
Administraţie publică www.Adminis-
tratie.ro împreună cu Oameni şi Com-
panii, având ca partener Agenţia Naţio-
nală a Funcţionarilor Publici. 
În cadrul Galei au fost premiate cele mai 
importante proiecte derulate în acest 
an de către instituțiile administrației 
publice locale. Au participat peste 100 
de persoane, lideri din administrația 
publică centrală şi locală, precum şi 
reprezentanți ai mediului de afaceri. 
Administrația locală a municipiului 
Reghin s-a numărat printre câştigători 
la secţiunea „Premiului de excelență 
pentru cele mai importante proiecte de 

investiții în turism”: 
- Consiliul Județean Argeş, pentru pro-
iectul „Amenajarea Complexului Mu-
zeal Goleşti - reabilitare, conservare şi 
punere în valoare” 
- Consiliul Județean Dâmbovița, pen-
tru proiectul „Reabilitarea şi moder-
nizarea infrastructurii tehnice pen-
tru creşterea potențialului turistic al 
Peşterii Ialomiței din masivul Bucegi” 
- Consiliul Județean Gorj, pentru Pro-
gramul de promovare turistică „Vino 
acasă la Brâncuşi!” 
- Primăria Municipiului Turda, pentru 
proiectul „Aplicaţia turistică pentru 
smartphone şi tabletă Treks Turda” 
- Primăria Municipiului Reghin, pen-
tru proiectul „Centrul de informare tu-
ristică al Municipiului Reghin”
Şi anul trecut Primăria municipiului 
Reghin a fost evidenţiată, câştigând 
„Premiul de excelență pentru cele mai 
valoroase lucrări de infrastructură”.

SOCIAL 2

  (C.R.)

Soprana Virginia Ziani, născută la So-
lovăstru a împlinit în data de 21 oc-
tombrie 90 de ani. Cu această ocazie, la 
iniţiativa profesorului Ioan Baciu, fiu al 
satului Solovăstru a avut loc un eveni-
ment care să marcheze această impor-
tantă aniversare. 
„Ne bucurăm că ziua de astăzi este cu-
noscută nu doar solovăstrenilor, ci şi 
celor din judeţ şi din ţară. Este un eve-
niment unic pentru noi pentru că Vir-
ginia Ziani, o mare soprană a secolului 
XX împlineşte 90 de ani. Cu această 
ocazie, am dorit să montăm pe faţada 
casei părinteşti o placă memorială care 
să amintească tuturor celor care trec 
pe aici despre această vestită persona-
litate. Mă simt foarte fericit pentru că 

acest lucru a fost posibil şi să realizez 
azi un deziderat de-al meu mai vechi” 
a declarat profesorul Ioan Baciu. Acesta 
o cunoşte şi a purtat discuţii cu soprana 
de fiecare dată când a avut ocazia. 
„M-am născut la Solovăstru” acestea 
sunt cuvintele sopranei care de zeci de 
ani, aminteşte de această localitate ori-
unde Virginia Ziani a fost prin lume, 
pentru că pentru ea a fost un loc unde 
s-a simţit fericită. 
La eveniment au luat parte locuitori 
ai Solovăstrului, apropiaţi ai sopranei, 
conducerea administraţiei publice lo-
cale, dar şi preotul Ganea care a sfinţit 
această placă memorială. 
Născută Virginia Zehan, (n. 21 octom-
brie 1925, Solovăstru, judeţul Mureş, 
este o solistă română de operă, una din 
cele mai prestigioase soprane lirice din 

anii ’50, ’60 şi ’70 ai secolului XX, timp 
de 25 de ani „prima donna assoluta” a 
teatrului de Operă din Roma, cântând 
împreună cu cei mai renumiţi tenori, 
de la Beniamino Gigli şi Ferruccio 
Tagliavini până la Luciano Pavarotti şi 
Plácido Domingo.
Virginia Zeani este considerată una 
dintre cele mai importante  soprane ale 
secolului XX. Este cea mai bună „Vi-
oletta Valerz”, din Traviata, din toate 
timpurile. Acesta este rolul pe care l-a 
interpretat de aproape 700 de ori. Din 
România a plecat în Italia, în 1946. Era 
deja considerată o voce excepţională. În 
1948 avea să debuteze în rolul Violetta 
din „La Traviata”, de Giuseppe Verdi, 
la Teatrul Duse din Bologna. A produs 
o revelaţie în lumea operei şi nu nu-
mai. Faptul că era o voce de excepţie a 
fost confirmat în momentul în care, în 
1952, a înlocuit-o pe Maria Callas într-

un spectacol la Teatro Communale din 
Florența.
Calea spre succesul absolut era des-
chisă. A fost pe cele mai mari scene 
ale lumii: Teatro alla Scala din Milano, 
Opera di Roma, Metropolitan Opera 
din New York, în teatre de operă din 
Marea Britanie, Irlanda, Spania, Franța, 
Portugalia, Statele Unite ale Americii. 
A cântat alături de nume grandioase ale 
genului liric: Luciano Pavarotti, Placido 
Domingo, Franco Corelli.
A fost căsătorită timp de 34 de ani, cu  
Nicola Rossi-Lemeni (1920-1991). De 
pe scenă s-a retras în 1983 şi a devenit 
una dintre cele mai apreciate profesoare 
de canto la nivel mondial. A revenit în 
România acum câţiva ani pentru a par-
ticipa la lansarea volumului biografic 
„Canta que te passa”. 

Codruţa ROMANŢA

Placă memorială pe casa părintească de ziua Doamnei Virginia Zeani

Demersuri pentru o nouă creşă în Reghin

În această perioadă au loc ample lucrări de asfaltare în comuna Solovăstru. Con-
cret, administraţia locală a avut depus un proiect la Ministerul Dezvoltării care a 
fost aprobat. „Valoarea proiectului este de 24 de miliarde le vechi, unde avem de 
asfaltat 2, 7 km. În acest moment, lucrăm pe DC 5 cu o lungime de 425 de metri. 
Va fi un drum foarte bun, unde va fi pusă piatră concasată, va fi tasat, peste care va 
fi turnat un strat de uzură de 6 centimetri, urmând altul de asfalt de 2 centimetri. 
Va fi un drum cu şanţuri, cu scurgere, cu ridicări de canal la nivelul şoselei” a de-
clarat primarul Alexandru  Matei. 
Se lucrează şi la drumurile comunale din restul satului cum ar fi DC 1, DC 2, 
DC10, DC11, DC 4 şi DC 8 sunt drumuri terminate. Până anul viitor administra-
ţia locală speră să finalizeze aceste lucrări. 

(C.R.)

Drumurile comunale din Solovăstru se asfaltează

Singura creşă din Reghin nu oferă spa-
ţii suficinte celor mici, care deşi are o 
capacitate de 80 de locuri, este supra-
solicitată, existând 92 de copii înscrişi.
În acest sens, consilierii locali au apro-
bat în şedinţa extraordinară din data 
de 21 octombrie, indicatorii tehnico-
econimici la obiectivul de investiţie 
„Înfiinţarea unui Centru de educaţie şi 
îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă 
între 0 – 3 în municipiul Reghin”. 
În luna aprilie 2015, municipiul Reghin 
a semnat contractul de finanţare pentru 
proiectul mai sus menţionat, finanţat 
în cadrul mecanismului financiar SEE 
2009 – 2014. 
Valoarea totală a contractului de finan-
ţare este de 1.484.403, 86 lei, respectiv 
330.992,90 euro din care TVA-ul este 
de 287.303, 97 lei, respectiv 64.063,14 
euro.
Proiectul constă în înfiinţarea unui cen-
tru de educaţie şi îngrijire a copilului 
prin reamenajarea spaţiilor existente, 
care sunt amplasate pe parcela situată 
în Reghin, în zona Detaşamentului de 

Pompieri, fosta Şcoală „Virgil Oniţiu”, 
cu teren în suprafaţă de 1657 mp şi cu 
o clădire cu suprafaţa construită de 214 
mp. 
Proiectul îşi propune să asigure un ca-
dru adecvat desfăşurării serviciilor de 
educaţie timpurie antepreşcolară, prin 
reamenajarea şi pregătirea pentru acti-
vităţi de educaţie a spaţiilor de la clă-
direa fostei săli de sport şi a atelierelor 
şcolare. Dacă proiectul va fi realizat, aici 
vor exista două săli de grupă pentru 25 
de copii: grupa mijlocie cu 15 copii cu 
vârste între 1 şi 2 ani şi grupa mare cu 
10 copii cu vârsta între 2 şi 3 ani. 
În acest moment, clădirea fostei săli de 
sport şi atelierele şcolare sunt închise, 
fiind într-o avansată stare de degradare. 
În cadrul investiţiei se doreşte consoli-
darea structurii existente, înlocuirea 
şi refacerea finisajelor şi a instalaţiilor, 
realizarea unei învelitori noi a clădirii, 
dar şi recompartimentarea, eficientiza-
rea termică a clădirii şi a dotării speci-
fice. 

Municipiul Reghin, premiat la Gala
Premiilor de Excelenţă
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Auzisem de ceva 
vreme de cei doi 
tineri, iar poves-

tea lor mi s-a părut inte-
resantă, aşa că într-o sâm-

bătă, am ajuns la ei acasă 
pentru a le afla povestea.
Bianca şi Adrian au lăsat 
Bucureştiul pentru traiul 
de la ţară, în satul Caşva. 
Am stat cu toţii la masă, 

am mâncat pandişpan cu 
ouă de casă, am băut apă 

proaspătă de munte alături 
de un sirop de mure. Entu-
ziasmul cu care şi-au rela-
tat povestea ne-a dovedit 

că agitaţia din Bucureşti nu 
le lipseşte.

          

De la „Cai verzi pe pereţi” 
la case pe dealuri

Adrian Cioban îşi are rădăcinile în 
satul Caşva, deşi s-a născut şi crescut 
în Bucureşti. Vacanţele le petrecea la 
ţară, astfel că dragostea şi apropierea 
de natură l-au cucerit de mic. „Veneam 
aproape în fiecare vacanţă aici. Ideea de 
a ne muta nu a fost nouă, mereu m-am 
gândit că mi-ar plăcea să locuiesc la 
sat”. Înainte să se mute în Caşva, Adrian 
a administrat câţiva ani un cartier re-
zidenţial, apoi, după plecarea din firma 
respectivă s-a mutat în Caşva. 
Bianca a venit prima dată în aceas-
tă zonă în urmă cu mai bine de patru 
ani. Locurile de aici, peisajul, arhitec-
tura caselor au cucerit-o din prima 
clipă. Este orăşeancă getbeget, de me-
serie arhitect de interior. La Bucureşti a 
avut o firmă de autocolante decorative 
cunoscută drept „Cai verzi pe pereţi”. 
Pasiunea pentru arhitectura locuinţe-
lor din mediul rural, dar şi dorinţa de 
a avea o casă pe deal au făcut-o încă 
din copilărie să-şi dorească să trăiască 
la ţară. „Îmi doream de mică, asta toţi 
prietenii o ştiu, o casă pe deal pentru 
că bunica mea locuieşte în Brăila într-o 
zonă de şes. Când am ajuns aici, mirată 
fiind, i-am spus lui Adi <<Uite!! Şi pe 
dealul ăla mi-ar plăcea o casă...şi pe ce-
lălalt!!>> Deocamdată locuim la baza 
dealului şi poate cu timpul o să reuşim 
să urcăm pe deal. Când m-am mutat 
aici m-a atras foarte mult şi arhitectu-
ra tradiţional românească” ne-a spus 
Bianca. 
Nu a fost o decizie grea pentru niciunul 
dintre ei să facă o astfel de schimbare în 
viaţa lor. Greu este faptul că sunt depar-
te de prieteni, însă peisajul din Caşva a 
reuşit să le convingă prietenii să vină ei 
aici, destul de des. 
„Am reuşit repede să ne facem prieteni 
aici pentru că Adi este neam cu mai 
mult de jumătate de sat şi are foarte 
mulţi veri de vârsta noastră. Cu limba-
jul a fost mai greu pentru că multe cu-
vinte, regionalisme, nu le cunoşteam. 

La un moment dat mă plictisisem să în-
treb ce înseamnă un anumit cuvânt şi-
atunci am ajuns să intuiesc” ne-a măr-
turisit Bianca. De când s-au mutat aici, 
au intrat în rolul omului de la ţară, au 
fost la fân, la pus şi scos de cartofi. Au 
chiar o mică grădină în care cultivă cele 
necesare. „Am vrut şi ne bucurăm că 
am reuşit să împletim activităţile pen-
tru că noi avem şi perioade când stăm 
şi trimitem mailuri, iar apoi mergem în 
grădină. O avem pe mama Uţă (bunica 
lui Adi n.r.) care ne ajută şi ne place că 
ne explică ce şi cum trebuie să facem. 
Avem deocamdată găini şi iepuri de 
care avem grijă” a adăugat Bianca.
Nu este ca şi cum cineva te-ar fi trimis 
forţat să faci treaba asta, ci din contră, 
ei şi-au dorit-o şi o fac cu drag. Nu îşi 
doresc să transforme viaţa într-una 
monotonă şi din acest motiv aprecia-
ză diversitatea de lucruri pe care o pot 
face în aceste locuri. „Ne place ideea 
de schimb de aici. Adică nu trebuie să 
avem noi tot ce ne trebuie. De exemplu, 
dacă cineva are nevoie de ajutor la fân, 
îi ajutăm şi în schimb primim lapte” ne-
au mărturisit cei doi tineri. 

Proiect de restaurare a ca-
sei vechi pentru încuraja-
rea turismului rural

La scurt timp după ce s-au mutat aici, 
au descoperit o casă veche a căror pro-
prietari au dorit să o pună la pământ, 
iar ei ţin neapărat să o salveze. 
Din dorinţa de a scoate în valoare sim-
plitatea locurilor descoperite şi de a 
păstra puţinul care a mai rămas din tra-
diţionalul sătesc şi-au dorit această casă 
pe care au primit-o donaţie. Este vorba 
despre o casa veche din lemn, construi-
tă în anul 1961.
Bianca şi Adrian îşi doresc să încuraje-
ze turismul rural, astfel că au analizat 
situaţia, starea casei şi aşa au ajuns la 
decizia de a o strămuta. „Având un te-
ren aproape de casă, am cerut părerea 
unui meşter din zonă pentru a vedea 
dacă există posibilitatea de a muta casa 
acolo, de la care am primit un răspuns 
afirmativ”.
Planul celor doi tineri este de a trans-
forma această casă într-una de oaspeţi, 
o aşa zisă pensiune agroturistică. Tere-
nul pe care casa se doreşte a fi strămuta-
tă, aflat la aproximativ 50 de metri, este 
unul ideal pentru activităţi de turism, 
având în vedere că pe lângă domeniul 
lor curge un pârâu. Pe lângă asta, vor ca 
meşterii din zonă să fie cunoscuţi, iar 

tradiţiile locale să nu fie uitate. 

Proiectul are nevoie de 
sprijinul nostru

Pentru că finanţele celor doi nu sunt 
suficiente pentru a pune în practică 
acest proiect, au demarat o campanie 
de crowdfunding, o metodă prin care 
se pot finanţa diferite idei, de obicei 
online, pentru a sprijini cauze, proiecte 
sau inițiative. Concret, Bianca şi Adrian 
au nevoie de sprijinul şi ajutorul nostru 
pentru a aduna suma de 40 de mii de 
dolari, bani necesari ca acest proiect să 
fie dus la bun sfârşit. Banii se pot dona 
accesând site-ul https://www.indiego-
go.com/projects/be-our-guest-in-ro-
mania-at-casva-guesthouse#/ 
Există o perioadă limitată de timp în 
care cei interesaţi pot dona, din cele 60 
de zile disponibile au mai rămas puţin 
peste 40 de zile. 
Puteţi dona orice sumă doriţi, iar con-
tribuţia voastră va fi răsplătită, motiv 
pentru care iniţiatorii proiectului s-au 
gândit la diferite lucruri pe care să le 
ofere în schimbul ajutorului acordat, 
în funcţie de suma donată. De exemplu 
pentru 5 dolari veți primi o carte elec-
tronică, cu un special vă mulțumesc, 
pentru 20 de dolari, veţi primi o carte 
poştală, cu imaginea viitoarei case pic-
tate manual, pentru 40 de dolari puteţi 
primi o lingură de lemn lucrată de un 
meşter local, în timp ce pentru 250 de 
dolari veţi primi în schimb o bluză tra-
diţional românească, realizată manual 
de un meşter din zonă. 
Un motiv ce ar trebui să ne facă să do-
năm este faptul că zona respectivă este 
foarte slab promovată în ceea ce priveş-
te turismul şi e păcat să nu poată fi ex-

plorată la maxim. 
„Zona are un mare potenţial turistic, 
iar asta am văzut-o din entuziasmul 
prietenilor noştri care au fost mai mult 
decât bucuroşi să petreacă aici câteva 
zile şi chiar să revină. Toţi ne-au spus 
că trebuie să facem ceva cu zona. Ne-
am pricepe la ceva ce ţine de domeniul 
turismului, mult mai mult decât să fa-
cem ceva specific zonei, agricultură de 
exemplu” au precizat tinerii. 
Între 6 şi 8 persoane vor putea fi găz-
duite aici, după realizarea proiectului. 
Casa nu va suporta foarte multe mo-
dificări faţă de proiectul iniţial, va avea  
trei dormitoare cu băi proprii, o bucă-
tărie cu zonă de luat masa şi o cămară 
cu produse locale de unde turiştii se 
vor putea aproviziona. 
Există o mulţime de activităţi pe care 
cei care vin aici le pot derula. Există 
posibilitatea de a se plimba cu trăsura 
trasă de cai, de a vizita stâni, de a se 
plimba cu bicicleta plus multe alte ac-
tivităţi recreative într-un cadru natural, 
totul în funcţie de perioada anului în 
care vizitaţi zona. Pentru a trăi cu ade-
vărat tradiţional şi a simţi pe viu ce în-
seamnă viaţa la ţară, turiştii vor avea la 
dispoziţie o grădină cu legume pe care 
o vor putea utiliza. 
Pentru a promova şi mai mult zona în 
care trăiesc, au creat o pagina de face-
book intitulată „Caşva Village” unde 
postează diferite activităţi pe care le 
desfăşoară în zonă, evenimente locale 
la care cei interesaţi pot lua parte, oa-
meni ai locului care au o poveste de 
spus şi tot ce ţine de tradiţie şi de obice-
iurile locurilor. 

Îndrăgostiţi de dealuri, au plecat din
inima Bucureştiului pentru viaţa la ţară

Codruţa ROMANŢA

Bianca şi Adrian imortalizează momentul

”
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ŞTIRI
Rotary Maris în vizită la 
Şcoala din Toaca
La Grădiniţa din Toaca din comuna 
Hodac, s-a desfăşurat în data de 16 oc-
tombrie o nouă etapă din cadrul Pro-
iectului educațional „Dăruind să ne cu-
noaştem”, inițiat şi susţinut financiar de 
Clubul Rotary Maris din Tîrgu Mureş.
Întorcându-le vizita făcută la Maieru 
în luna iunie a acestui an, copiii din 
Toaca i-au avut ca oaspeţi pe copiii de 
la Grădinița cu Program Normal nr. 3 
Maieru (judeţul Bistriţa-Năsăud). Ca 
nişte gazde bune, aceştia şi-au primit 
oaspeții cu pâine şi sare, le-au oferit 
daruri realizate de ei şi le-au prezentat 
un mic program artistic, finalizat cu un 
inedit „Dans al ciupercuțelor”. După 
aceste momente, toţi participanţii au 
facut o excursie la „Satul alegoric de 
la Fâncel” unde au luat masa de prânz.  
Copiii s-au bucurat acolo de frumuse-
ţea naturii şi s-au jucat împreună. Re-
prezentantele Clubului Rotary Maris 
Tîrgu Mureş au donat Grădiniței Toaca 
material sportiv şi cărți, iar tuturor co-
piilor pachete cu dulciuri. (C.R.)

Mandat de executare a pe-
depsei
În dimineaţa zilei de 26 octombrie, po-
liţiştii din cadrul Secţiei nr. 9 Breaza au 
identificat pe raza comunei Fărăgău, 
un bărbat, domiciliat în comuna Fă-
răgău, pe numele căruia, Judecătoria 
Bistriţa a emis, la data de 9 octombrie, 
un mandat de executare a pedepsei în-
chisorii. Acesta a fost condamnat la 3 
ani de închisoare pentru furt calificat. 
Condamnatul a fost reținut şi escortat 
la Penitenciarul Tg. Mureş pentru a fi 
încarcerat. 
(C.R.)

Artistul reghinean Marcel Naste a reu-
şit să ducă numele municipiului nostru 
pe harta celor mai buni artişti din lume 
odată cu participarea la Bienala de la 
Tivoli, eveniment desfăşurat în  perioa-
da 9 – 17 octombrie. 
Atât participarea cât şi premiul obţinut, 
faptul că se află printre primii patru cei 
mai buni artişti, aduce un surplus de 
calitate în cultura reghineană. Artis-
tul Marcel Naste, susţinut de Primă-
ria municipiului Reghin şi propus de 
Asociaţia Casa Educaţiei Reghin a fost 
prezent la Bienală cu patru lucrări, trei 
nuduri şi o pictură modernă, abstractă.  
“Fiind propus de această Asociaţie am 

ajuns să particip cu patru lucrări la Bie-
nala de la Tivoli din Italia, unde ulterior 
a fost făcută o preselecţie pentru că au 
existat mulţi înscrişi la această compe-
tiţie, din România doar două persoane 
au trecut peste această preselecţie” a de-
clarat artistul reghinean, Marcel Naste.
Artistul a obţinut la această competiţie 
menţiune, reuşind să “culeagă roade 
într-o ţară străină”. La concursuri de 
acest tip este prima participare a ar-
tistului, în schimb a avut alte activităţi 
culturale, având expoziţii în ţări cum ar 
fi Germania, Italia, Ungaria, Grecia etc. 
“Este un atu pentru mine, pentru co-
munitatea din Reghin, pentru România 

deoarece am fost în calitate de repre-
zentant al României şi cred că acest fapt 
face să ne aducă nu doar premiul pro-
priu zis, ci şi o calitate net superioară 
din punct de vedere cultural. Lucrările 
pentru Bienală au fost trimise, am mai 
trimis încă o lucrare pentru o licitaţie 
deoarece în lumea artelor mai există 
şi acest criteriu unde se poate pune un 
preţ de valoare pentru fiecare artist în 
parte” 
Munca lui a fost apreciată şi din per-
spectiva faptului că lucrările înscrise în 
competiţie aveau stiluri total diferite, 
lucru care a impresionat juriul, fiind 
surprinşi că o persoană poate lucra sti-
luri ce merg în traiectorii diferite.

Ce urmează?

“În data de 27 - 29 noiembrie voi par-
ticipa la o altă expoziţie mare la Roma, 
care nu are nicio legătură cu Bienala, 
dar poate să fie o consecinţă a acestui 
aspect. Va fi o expoziţie complexă, nu 
voi participa cu aceleaşi lucrări cu care 
am participat la Bienală, ci vor fi alte 10 
ori 12 lucrări semnate de mine. Tema 
va fi Arhanghelul Mihail. ” a menţionat 
Marcel Naste. 

Menţiune pentru Marcel Naste la Bienala de la Tivoli

Certificate de viaţă pentru 
pensionarii nerezidenţi 

Casa Judeţeană de Pensii Mureş anunţă 
că până la data de 31 decembrie 2015, 
beneficiarii plecaţi în străinătate, care 
nu au rezidenţa pe teritoriul judeţului, 
trebuie să-şi completeze certificatele de 
viaţă pentru a evita suspendarea pensi-
ilor. Astfel 3.800 de certificate de viaţă 
vor fi expediate pentru pensionarii ne-

rezidenţi. Pentru a se evita efectuarea 
unor plăţi necuvenite către beneficiari 
nerezidenţi în România, a căror situaţie 
s-a modificat, cu efecte asupra obligaţi-
ei casei teritoriale de pensii competente 
de a achita drepturile de pensie sau alte 
drepturi care se stabilesc şi se plătesc de 
către casele teritoriale de pensii, certifi-
catul de viaţă se va utiliza ca şi instru-
ment de verificare administrativă. În 
acest scop, se utilizează modelul unic 
de certificat de viaţă, care constituie 

dovada pe baza căreia se continuă plata 
drepturilor cuvenite beneficiarilor ne-
rezidenţi. Certificatul de viaţă va fi emis 
în dublu exemplar şi transmis de către 
casa teritorială de pensii competentă 
beneficiarilor nerezidenţi, în versiune 
bilingvă, utilizându-se, alături de limba 
română, o limbă de circulaţie interna-
ţională. 

(R.M.)
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Conform unui comunicat de presă 
emis de Direcţia Judeţeană de Statisti-
că Mureş privind evoluţia principalilor 
indicatori economico-sociali din jude-
ţul Mureş, comerţul exterior realizat de 
agenţii economici din judeţ s‐a concre-
tizat în primele şase luni ale anului 2015 
în exporturi în valoare de 442597 mii 
euro şi importuri de 523722 mii euro. 
Comparativ cu aceeaşi perioadă a anu-
lui 2014, valoarea mărfurilor exportate 
a crescut cu 5,9% (+24581 mii euro), 

iar valoarea importurilor a crescut cu 
10,6% (+50098 mii euro). Deficitul co-
mercial în aceeaşi perioadă, 1 ianuarie 
‐30 iunie, a fost de ‐81125 mii euro. În 
perioada corespunzătoare a anului an-
terior soldul balanţei de comerţ exteri-
or a fost negativ, în aceeaşi perioadă în-
registrându‐se un deficit de ‐55608 mii 
euro. Ponderi însemnate în structura 
exporturilor (conform clasificării din 
Nomenclatorul Combinat – NC) s‐au 
înregistrat la produsele industriei chi-
mice şi ale industriilor conexe (23,8%; 
105431 mii euro); maşini, aparate şi 

echipamente electrice, aparate de în-
registrat sau reprodus sunetul şi ima-
ginile (21,6%; 95454 mii euro), materii 
textile şi articolele din acestea (10,4% ; 
45928 mii euro), produse de lemn, plu-
tă şi împletituri din nuiele (9,9%; 43710 
mii euro), mobilier şi produse diverse 
(9,5%; 42081 mii euro), în timp ce la 
importuri, produsele industriei chimi-
ce şi ale industriilor conexe însumea-
ză 95778 mii euro cu 18,3%, maşinile, 
aparatele şi echipamentele electrice, 
aparate de înregistrat sau reprodus su-
netul şi imaginile însumează 93433 mii 

euro cu 17,8%, metalele comune şi ar-
ticolele din acestea 76296 mii euro cu 
14,6%, materialele plastice, cauciuc şi 
articole din acestea 49961 mii euro cu 
9,5%, materiile textile si articolele din 
acestea 43710 mii euro cu 8,3%.

Educaţie financiară pentru elevii de la „Florea Bogdan”

A crescut valoarea mărfurilor exportate din judeţ cu 5,9% 
Robert MATEI

Banca Naţională a iniţiat un proiect de 
educaţie financiară demarat în urmă 
cu şase ani, desfăşurat împreună cu 
Inspectoratele Şcolare. În acest sens, 
Şcoala Generală „Florea Bogdan” s-a 
bucurat de vizita unor specialişti în 
domeniu, care au explicat elevilor ro-
lul banilor, a băncilor, totul pe înţelesul 
elevilor atât pentru clasele primare cât 

şi pentru cele de gimnaziu. 
„Scopul programului este să creas-
că nivelul de educaţie financiară prin 
dobândirea de cunoştinţe economice, 
financiare. Elevilor le-au fost prezen-
tate aspecte referitoare la rolul băncilor 
centrale şi al Băncii Naţionale în gene-
ral, atribuţiile pe care le are precum şi 
despre sistemul bancar. Rezultatele se 

vor vedea în anii următori, pe măsură 
ce aceşti copii vor creşte” a declarat Ma-
ria Dornean, directorul agenţiei Mureş 
a Băncii Naţionale.  
Nu a lipsit din aceste învăţături istoria 
banilor, a bancnotelor, arătându-le mo-
dul în care ele sunt recondiţionate ori 
distruse. 
(C.R.)

Un proiect ambiţios şi important a prins 
viaţă la Reghin cu ajutorul şi implicarea 
mai multor persoane, Festivalul Acus-
tic Live şi-a văzut „zborul” împlinit. 
Proiectul a fost conceput să promove-
ze chitara şi artiştii care studiază acest 
instrument şi sunt adepţii oricărui gen 
muzical care aduce în centrul atenţiei 
chitara. Reghinul, fiind un oraş recu-
noscut pentru fabricarea instrumente-
lor muzicale chiar şi peste hotare a fost 
locul ideal pentru desfăşurarea acestui 
Festival. Nu au fost fonduri foarte mari 
pentru un concurs de această natură, 
dar organizatorii speră că pe parcurs să 
obţină sume mai mari şi mulţi parteneri 
care să-i susţină în acest proiect. „Ceea 
ce se întâmplă la Reghin nu este un fes-
tival de folk, de chitară clasică ori de 
jazz, ci este un mix de stiluri muzicale şi 
tocmai aici este unicitatea şi amprenta 
acestui proiect. Mă bucur că acest pro-
iect se implementează la Reghin pentru 
că este oraşul primei mari iubiri pentru 
mine, pentru că aici am câştigat pre-
miul I în 2007. Am încercat să atragem 
concurenţi cât mai valoroşi chiar dacă 
bugetul este minimal. Cred că acest 
Festival are un potenţial enorm, tocmai 
pentru că aduce orice stil muzical pe 
aceeaşi scenă. Am considerat că dacă 
punem premiul de 4000 de lei, avem 
şansa să atragem concurenţi valoroşi” 
a declarat directorul de Festival, Silvan 
Stâncel. Directorul de Festival mai po-
vesteşte că a avut mari emoţii deoarece 
în primele trei săptămâni de la lansarea 
concursului nu s-a înscris aproape ni-
meni. Însă, pe ultima sută de metri au 
început să curgă înscrierile, astfel încât 
au făcut cu greu faţă la trierea concu-
renţilor. Un lucru îmbucurător este 
faptul că au reuşit de la prima ediţie să 
atragă 33 de numere cu potenţial, dove-
dind faptul că Festivalul a fost, de ce nu, 
o ofertă atractivă, din care organizatorii 
s-au văzut nevoiţi să selecteze doar 14 
concureţi. Silvan Stâncel a mărturisit, 
odată cu prezenţa sa la Reghin, faptul 
că prima lui chitară branduită a fost re-
alizată chiar la Reghin la fabrica Hora, 
chitară pe care este înscripţionat nume-
le artistului.
Nicolae Bâzgan, directorul Hora şi 

sponsor al Festivalului îşi doreşte ca 
acest concurs să devină un eveniment 
curent în viaţa reghinenilor şi să se 
transforme şi la nivel naţional într-un 
punct de reper. „Faptul că în momentul 
de faţă suntem cea mai mare fabrică de 
instrumente muzicale din Europa ne 
obligă să realizăm şi instrumente mu-
zicale de cea mai bună calitate. Cola-
borarea noastră cu Silvan Stâncel o do-
vedeşte prin realizarea acestor chitare 
personalizate. Este foarte important ca 
atunci când există condiţii, să profităm 
de ele. Când lemnul românesc ne stă la 
dispoziţie, când încă mai avem meseri-
aşi pasionaţi, când încă există pasiune 
şi voinţă, este imposibil să nu realizăm 
lucruri măreţe. Chitara, care mult timp 
a fost ţinută în umbră, trebuie să-şi 
dezvăluie frumuseţea, talentele„ a de-
clarat directorul Hora, Nicolae Bâzgan. 

”Ce fain” a fost „Dacă” a 
cântat „Cats on the Roof ” 
la Reghin   

Concurenţii au fost selectaţi de către 
juriul format din Silvan Stâncel, Maria 
Gheorghiu şi AG Weinberger, preşe-
dinte al juriului. Mihai Dragoş Tudor, 
Alexandru Gabriel Ionescu, Andreea 
Bianca Molnar, Laura Todică, Iulian 
Ciura, Orlando Nedelcu, Elvis Cazacu, 
Alexandra Mihaela Săndulescu, Gino şi 
Claudiu Leş, Mihai Melinescu, Gabriel 
Tora, trupa „Cats on the Roof ”, Natalia 
Croitor, trupa „Barter” au urcat pe sce-

na Casei de Cultură ”George Enescu”, 
fiecare aspirând la marele trofeu în 
valoare de 4.000 lei. Cele două serii de 
concurs au beneficiat şi de recitalurile 
de mare rafinament suţinute de Ovidiu 
Scridon, Maria Gheorghiu şi Angela 
Mărieşiu în prima seară, iar în seara 
galei de premieră, iubitorii de muzică 
live i-au putut asculta pe Silvan Stâncel 
şi AG Weinberger. După două zile de 
deliberări grele, juriul a stabilit câştigă-
torii celor 8 premii. Mihai Melinescu 
jurnalist în cadrul TVR a fost răsfăţatul 
„Acustic Live Festival - 2015” obţinând 
trei distincţii în cadrul festivalului: pre-
miul Libris Braşov, „Premiul special al 
juriului”, premiul pentru „Cel mai bun 
chitarist” şi premiul pentru ,,Debut ar-
tistic,, toate însoţite de câte o chitară 
marca „Hora”. 
Trupa „Cats on the Roof ” a obţinut pre-
miul pentru „Cea mai bună prezenţă 
scenică”, Gabriel Tora a câştigat premiul 
pentru „Cea mai frumoasă compoziţie” 
în timp ce Natalia Croitor din Republi-
ca Moldova şi-a adjudecat premiile de 
”Cea mai frumoasă voce” şi „Premiul 
Publicului”. Printre cei prezenţi la mo-
mentul premierii s-a numărat şi edilul 
municipiului, ec. Maria Precup, care a 
felicitat concurenţii pentru că s-au în-
scris la prima ediţie ”Acustic Live Fes-
tival”. ”Îi felicit pe toţi pentru curajul 
de a veni într-un oraş mic cum este 
Reghinul, dar vă asigur că aici avem ce 
premia, cu cine premia şi cu ce premia. 
Mulţumim că ne-aţi ales. Felicitări ce-
lor care aţi venit şi vă aşteptăm în fie-

care an să reveniţi în frumosul nostru 
municipiu”, a menționat Maria Precup. 
Formaţia „Cats on the Roof ” din Bucu-
reşti compusă din actriţa Alexa Lucia 
Istrate şi lutierul-instrumentist Lucian 
Filip Dascălu au plecat de la Reghin 
cu premiul cel mare de la prima ediţie 
a Concursului Naţional ,,Acustic Live 
Festival”. Au aflat de festival pe internet, 
după ce un prieten al trupei, a postat 
afişul concursului, le-a plăcut provoca-
rea organizatorilor şi au decis să parti-
cipe. „Cats on the Roof ” cântă de trei 
ani în această formulă şi au demonstrat 
că atunci când actoria face casă bună 
cu muzica, şansele de a câştiga un festi-
val muzical sunt garantate 100%. „Cats 
on the Roof ” aflaţi pentru prima oară 
la Reghin, au câştigat marele trofeu cu 
unanimitate de voturi cu piesele ,,Dacă” 
şi ”Ce fain”, cântate live la un nivel de 
acurateţe ireproşabilă. Formaţia a de-
monstrat că poate cânta aproape ori-
ce gen, de la compoziţii proprii, până 
la cover-uri, abordate într-o variantă 
personală în stilul „Cats on the roof ”. 
După decernarea premiului, Alexa, so-
lista trupei a declarat „Sunt mai emo-
ţionată decât atunci când am urcat pe 
scenă să cânt. Am suferit şi o căzătură 
înainte de a urca pe scenă din cauza co-
legului meu care s-a entuziasmat foarte 
tare, m-a luat în braţe şi a alunecat cu 
mine. În fine, nu mai contează. Impor-
tant este că am câştigat concursul, este 
un sentiment extraordinar. Apreciez 
foarte mult persoanele din juriu şi mă 
bucur că au avut părerea aceasta despre 
noi, având în vedere că sunt artişti cu o 
părere pertinentă despre ce se întâmplă 
aici şi ne bucurăm mult că ne-au recu-
noscut ca fiind oameni care meritau 
trofeul”. Partea masculină a trupei, Filip 
Dascălu, declarat „Eu am avut ocazia ca 
şi lutier să repar multe instrumente de 
Reghin, însă nu am crezut că vreodată 
voi ajunge să cânt aici, la voi şi să câştig 
un asemenea trofeu. Nu am cuvinte să 
spun cât de mult mă bucur că am câş-
tigat” a încheiat emoţionat chitaristul.

Codruţa ROMANŢA
 şi Robert MATEI

Trofeul Acustic Live câştigat de „Cats on the Roof ”
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Localul a intrat în luna august în reno-
vare şi după o metamorfozare totală a 
fost deschis marelui public în data de 2 
octombrie. Noul „Cafe Restaurant In-
tim” are un nou design, personal tânăr 
îmbrăcat în uniforme de înaltă ţinută, 
cu codul bunelor maniere la zi, care 
inspiră respect şi  fac diferenţa între 
localurile din municipiu când vine vor-
ba de o ieşire reuşită. Încă de la intrare 
te întâmpină o placă memorială care 
aminteşte că în această clădire din 1862 
funcţiona primul hotel al oraşului şi 
„Casa de Bal” a Reghinului. Pe uşa de 
la intrare este postată discret sigla „Cafe 
Restaurant Intim”, însă înăuntru te im-
presionează piesele de mobilier colo-
rate, dotate cu sistem apelare chelner 
wireless la buton, pereţi ornamentaţi 
precum cafenelele pariziene şi prepa-
ratele culinare de top ce pot concura 
oricând cu cele din restaurantele cu 
stele din străinătate. Localul dispune şi 
de o sală de protocol cu o capacitate de 
25 de locuri care se poate închiria pen-
tru diferite evenimente organizate de 
fime, O.N.G.-uri sau Asociaţii Profesi-

onale etc. Odată cu inaugurarea „Cafe 
Restaurant Intim” a fost angajat şi un 
P.R. Manager  specializat în Relaţii Pu-
blice şi Comunicare, Andra Truţa, care 
planifică şi organizează toată gama de 
activitaţi şi evenimente menite să pro-
moveze brandul „Intim”. „Intim e locul 
perfect pentru a servi masa, să stai la o 
şuetă sau să închei un contract de afa-
ceri. Servirea este ireproşabilă şi venim 
în întâmpinarea clienţilor cu servicii la 
cele mai înalte standarde de servire a 
băuturilor şi de preparare a mâncăru-
rilor” a declarat pentru „Glasul Văilor” 
Andra Truţa. 

Cafe Restaurant Intim Re-
ghin - un local care respec-
tă mâncarea tratând-o cu 
responsabilitate şi creati-
vitate

Cafe Restaurant Intim este o destinaţie 
obişnuită pentru gurmanzii din Reghin 
şi cei care tranzitează zona în scopuri 
de afaceri sau pentru clienţii fideli care 
vin zi de zi să savureze o cafea bună, un 
cocktail, un whisky afumat sau o vodcă 

de bună calitate într-un mediu aristo-
cratic. Localul pune zilnic la dispoziţia 
clienţilor un barman şi doi ospătari pe 
tură, trei bucătari şi un ajutor de bu-
cătar, un manager şi un P.R. Manager. 
Localul este deschis zilnic de luni până 
joi între orele 8-24.00, vineri de la 8:00 
la 02:00, sâmbăta de la 10:00 la 02:00 
şi duminica este deschis între 12:00 şi 
24.00. Rezervările se pot face la nume-
rele de telefon 0265-523-624 sau 0733 
910 405 sau direct la sediul Cafe Resta-
urant INTIM Reghin. 
Daniel Stoica, Managerul unităţii re-
comandă ,,Intim” clienţilor pentru că 
e altceva „E un nou concept de a pro-
mova servirea la restaurant. Meniul 
nostru de preparate nu e o banalitate, 
fiecare preparat e ceva nou. Venim cu 
altceva în locul clasicelor grătare şi fri-
gărui. Avem cotlet de miel de exemplu, 
piept de pui învelit în fulgi de migdale, 
pulpă de raţă sau chateaubriand,,.Radu 
Pop conduce Cafe Restaurant Intim Re-
ghin de aproape patru ani şi a reuşit să 
se impună pe piaţa localurilor de profil 
cu un concept nou pentru iubitorii de 
frumos, pentru pasionaţii de ,,mâncare 
estetică” şi de bunul gust atât în farfu-
rie, cat şi în tot ce o înconjoară. „Cafe 
Restaurant Intim” e un local care res-
pectă mâncarea, tratând-o cu responsa-
bilitate şi creativitate deopotrivă şi care 
îşi respectă clientul oferindu-i o experi-
enţă în sine, mai mult decât o masă. Un 
restaurant bun este pur şi simplu acela 
la care revii pentru că ţi-a plăcut ceva 
anume din meniu” declară Radu. Pe 
partea de meniuri, în decurs de patru 
ani, conducerea restaurantului a schim-
bat de cinci ori lista cu meniuri mereu 
în tandem cu cerinţele pieţei. În cadrul 
restaurantului, conducerea organizează 
două party-uri private de două ori pe 
an, unul în perioada verii la terasa „In-
tim Summer” şi unul iarna în incinta 

restaurantului, exclusiv pentru clien-
ţii fideli de la „Cafe Restaurant Intim”. 
În paralel cu serviciile din restaurant, 
Intim realizează şi servicii de catering 
pentru firma „Kastamonu Ronânia” 
unde zilnic prepară 700 de sandwichuri 
pentru personalul companiei turceşti.  

Cine este Radu Pop? 

Este un reghinean în vârstă de 31 de 
ani încrezător în forţele proprii, dotat 
cu un simţ practic foarte dezvoltat, care 
ştie să îşi reprezinte calităţile de lider şi 
ţine ca meritele să-i fie recunoscute în 
mod corespunzător. A absolvit Faculta-
tea de Ştiinţe Economice, profil „Eco-
nomia Comerţului şi Turismului”. Din 
2013, reghineanul este membru în Clu-
bul Whiskypedia”, înfiinţat de un grup 
de oameni care şi-au propus să popula-
rizeze consumul responsabil de whisky 
în România. Reghineanul a participat 
cu membrii clubului la degustări de 
sortimente de whisky în Bucureşti, Tîr-
gu-Mureş şi Reghin. Din 2014, Radu 
este şi administratorul unei firme de 
distribuţie de băuturi alcoolice pentru 
restaurante, baruri şi cafenele care are 
pe stoc peste 3.000 de etichete. Toto-
dată, reghineanul este şi distribuitor al 
importatorului general din România 
Johnnie Walker. Firma familiei Pop a 
fost premiată de Camera de Comerţ 
şi Industrie Mureş în mai mulţi ani la 
rând în cadrul galei „Topul Oamenilor 
de Afaceri din Judeţul Mureş” pentru 
performanţă şi excelenţă în afaceri. În 
timpul liber, Radu colecţionează sticle 
de whisky în ediţii limitate, însă ambi-
ţia sa cea mai mare în viaţă este să îşi 
egaleze tatăl, Leon Pop, în materie de 
realizări în domeniul afacerilor.    

TIMP LIBER 6

Cafe Restaurant Intim marchează o schimbare de abordare asupra 
noţiunii clasice de servicii 

Robert MATEI

Radu Pop a transfor-
mat unul dintre cele 

mai vechi edificii din 
centrul  Reghinului, 

într-un spaţiu rafinat, în care 
arhitectura se împleteşte cu 

gastronomia, cu moda şi cu acel 
“savoir vivre” care face diferen-
ţa. Pe Strada Republicii la nr. 2 
în clădirea în care în 9 ianuarie 
1927 concerta la Reghin marele 

violonist George Enescu, azi 
funcţionează cea mai luxoasă 
cafenea din centrul istoric al 

urbei. 

”
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Primăria Municipiului Reghin dă star-
tul curățeniei de toamnă, organizând 
în perioada 27 octombrie – 9 noiem-
brie 2015 acțiunea de salubrizare gene-
rală în cadrul programului “O toamnă 
curată pentru un mediu curat”.
Pentru buna desfăşurare a programu-
lui, locuitorii  şi Asociațiile de propri-
etari din municipiul Reghin sunt rugați 
să îşi curețe imobilele pe care le dețin 
şi să depună deşeurile adunate, inclu-
siv deşeurile de echipamente electrice 
şi electronice, deşeurile voluminoase 
(mobilă, deşeuri vegetale din grădini şi 
parcuri, deşeuri din construcții şi de-
molări etc.)  în zone special amenajate 
sau la marginea trotuarelor, de unde 
vor fi ridicate şi transportate de către 
echipele de lucru, conform următoru-
lui program:
                   
3 noiembrie / ora 8:00

Sectorul III - Iernuţeni, Pomilor, Li-
vezilor, Cart. Iernuţeni, Cart. Pomilor, 
Nucului,Bradului, Autobuzului, Casta-
nilor, Kiss Zoltan, Plopilor.
Gurghiului, Argeşului, Siretului, Târ-
navei, Lăpuşnei, Oltului, Someşului, 

Lungă,  Scurtă, Axente Sever, Cart.  Gă-
rii,  Muncitorilor, Ierbuş,  Cart. Câm-
pului, Salcâmilor,  Tâmplarilor, Căli-
man, Nouă, Carpaţi, Trandafirilor 

4 noiembrie / ora 8:00

Setorul IV - Cart. Apalinei ( Arenei, 
Castelului, Cimitirului, Grâului, Miori-
ţei, Semănătorilor, Margaretelor ).  
Căprioarei, Florilor, Şoimilor, Mimo-
zelor, Pavatorilor, Apalinei (până la  
RAGCL), Gheţarului, Cooperatorilor, 
Cart. nou din Apalina ( Ioan Mari-
nescu, Gorunului, Pinului, Molidului, 
Bartok Bella). 
Apalinei (până la str. Morii), Morii, 
Verzei, Grădinarilor, Crinului, Garofi-
ţei,  Primăverii, Cărpiniş, Crizanteme-
lor, Dumbravei, Făget.
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SERVICII

Amenajăm la preţuri avantajoase curţi, 
grădini şi terase, construim cabane şi 
din piatră şeminee-teracote şi cu cen-
trală, cuptoare-grătare, horn sau gard 
din piatră de Mureş. Telefon 0751-956-
183.

IMOBILIARE

Vând urgent casă în Reghin pe stra-
da Ion Creangă, nr 13. Preţ negocia-
bil 70 000 euro. Informaţii la telefon: 
0757.623.023

DIVERSE 

Vând fotografii vechi alb-negru sau 
sepia cu diverse tematici, vederi, cărţi 

poştale,  calendare de buzunar şi banc-
note din mai multe ţări. Telefon 0749-
804-273.

În atenția conducătorilor auto

Primăria Municipiului Reghin aduce la 
cunoştința conducătorilor auto faptul 
că începând de miercuri, 28 octombrie 
2015, se reia circulația pe strada Râului 
pe un singur sens, pe direcția dinspre 
strada Iernuțeni (MOL) înspre strada 
Sării (Manghezu’), ca urmare a finali-
zării lucrărilor de pe strada Gării.

ANUNŢURICurăţenia de toamnă în Reghin
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Biblioteca Municipală ”Petru Maior” 
din Reghin a găzduit în seara de 15 oc-
tombrie lansarea volumului „Reghin, 
Clipe de istorie” semnată de profeso-
rul de istorie Ioan Costea. Moderato-
rul evenimentului a fost Sorina Bloj, 
directorul Bibliotecii, care a prezentat 
biografia autorului fără să intre în can-
can-uri legate de viaţa familiară a aces-
tuia, motivând că profesorul „a avut o 
viaţă exemplară în oraşul nostru”. Car-
tea a fost  prezentată de economistul 
Gavril Danciu, consilier local, aflat la al 
patrulea mandat în funcţie şi cetăţean 
de onoare al Reghinului, care a definit 
cele 7 capitole ale lucrării.    

Costea le-a făcut reclamă 
gratis revoluţionarilor lo-
cali 
Cartea are 107 pagini şi beneficiază de 
o prefaţă semnată de ec. Maria Precup, 
primarul municipiului, care sublinează 
că „Datorită specificului acestui loc şi 
a încărcăturii istorice pe care o poartă, 
a te numi cu adevărat reghinean astăzi 
nu înseamnă doar a trăi prezentul ci 
şi a cunoaşte trecutul acestui vechi şi 
frumos oraş”. Ideea cărţii a pornit de la 
două evenimente importante în istoria  
Reghinului, care trebuiau comemora-
te, respectiv 25 de ani de la Revoluţia 
din 1989 şi 20 de ani de istorie recentă 

a unui oraş devenit municipiu. Însă în 
paginile lucrării sunt publicate şi foto-
grafiile Consiliilor Locale din perioada 
1990 - 2012, inclusiv  Consiliul Local 
actual. „Aceste momente, la dorinţa 
multora, le-am adunat într-o cărticică, 
care nu e chiar aşa de reprezentativă, 
dar care acoperă 25 de ani din istoria 
Reghinului”, a precizat autorul cărţii. 
Cel mai controversat capitol al căr-
ţii este cu siguranţă ,,22 Decembrie 
1989-Revoluţie, lovitură de stat, diver-
siune, cacealma?” care face precizări cu 
referiri la momentul 22 decembrie în 
Reghin, cu revoluţionarii care „au fost 
sau n-au fost” în ziua căderii regimului 
Ceauşescu. ”Avem la Reghin şi revolu-
ţionari cu hârtii în bună regulă, pe care 
nu i-am trecut cu numele în carte, pen-
tru că, dacă ei nu se fac cunoscuţi, dacă 
nu se bat cu pumnul în piept şi cărămi-
da în cap că cine sunt ei, atunci nici eu 
nu o fac. Parcă le e jenă să spună că sunt 
revoluționari cu tot felul de avantaje 
materiale. Unul dintre aceştia, a spus că 
am falsificat Revoluţia, deoarece la pa-
gina 32 din carte am publicat un bileţel 
în care e trecut Comitetul Poporului 
Liber Reghin, care de fapt e o ciornă. 
Acolo sunt trecute cu scris de mână 
mai multe nume. Acest bileţel l-am pri-
mit de la un domn pe nume Cengher, 
care a fost pe acolo prin balcon, foarte 
bătăios. L-am întrebat când s-a petre-
cut treaba asta, la care mi-a răspuns că 
în jur de ora 14:30-15:00. Eu am scris 
pe acest bilet 22 decembrie, ora 15:00. 
Consemnarea asta a supărat. M-am 
întrebat de unde această supărare. Păi 
trebuiau făcute nişte dosare de revo-
luţionari şi atunci Revoluţia trebuia să 
înceapă pe la ora 11:00-12:00, înainte 
de a fugi Ceauşescu, doar aşa suntem 
noi revoluţionari”, a declarat iritat Ioan 
Costea. Totuşi până la urmă chiar dacă 
nu a publicat numele revoluţionarilor 
în carte, Ioan Costea i-a pomenit cu 
numele în sală pe cei şase ,,magnifici” 
în ideea în care poate vreunul ar fi fost 
prezent la lansare şi ar fi dorit să menţi-

oneze în faţa publicului ,,actele de ero-
ism” pentru care au obţinut „Certifica-
tul de Revoluţionar”.  

„Evident câteva subiecte 
din această carte vor face 
tema unor nemulţumiri 
unor persoane” 
La eveniment a răspuns prezent şi ing. 
Eremia Pop, fost primar al Reghinului 
între anii 1992-1996 care a ţinut să pre-
cizeze ”Mă bucur că domnul profesor 
Costea abordează câteva subiecte sen-
sibile, care de multe ori ne stă în ca-
racter să le edităm sau să le ascundem 
sub preş. Suntem cu toţii convinşi că 
de multe ori nu criticăm anumite lu-
cruri urâte. Suntem complici la depla-
sarea noastră spre un tobogan extrem 
de păgubos. Profesorul Costea, pentru 
prima data în Reghin, prezintă lucruri 
care până acum au fost evitate. Ele înse-
le, fapte reprobabile, au fost prezentate 
dintr-un unghi, încercând să le dăm o 
lumină favorabilă lucrurilor urâte. Evi-
dent, câteva subiecte din această carte 
vor face tema unor nemulţumiri unor 
persoane, fiind obişnuiți să lăudăm lu-
mea din jur, în special lumea în funcţii. 
Constat o deşănţare a conduitei morale, 
prin a lăuda oamenii care sunt la pute-
re. Am participat la multe evenimente, 
şi culmea cum, în 20 de ani, s-a stricat 
lumea, sub ochii noştri. De aceea mă 
bucur că profesorul Costea subliniază 
în carte nişte aspecte despre revoluţi-
onari. Orice lucru e discutabil, dar ele 
trebuie spuse şi prezentate obiectiv cât 
se poate”, a spus Eremia Pop. 

”Pentru unii istoria ade-
vărată este istoria care ne 
place”
La final autorul cărţiI s-a adresat con-
testatarilor săi, spunând: „Pentru unii 
istoria adevărată este istoria care ne pla-
ce. Dacă nu e pe gustul nostru, e falsă. 
De treaba asta am ținut cont. Place, nu 

place, asta a fost”, nu înainte de a face 
cunoscut publicului noua sa carte des-
pre Reghin, care va apărea anul viitor. 
„Mai am în lucru o carte, care sper să 
o termin anul viitor, dacă voi mai trăi. 
Sunt obligat să trăiesc pentru a scoate 
această carte, care va fi despre populația 
şi străzile Reghinului, începând de la o 
populație de 80-100 de locuitori, cât a 
avut Reghinul la începuturi, până la cei 
peste 30.000 de locuitori cât are Reghi-
nul astăzi. Va fi o istorie a străzilor din 
Reghin , 156 de străzi, cu numele lor în 
limbile germană, maghiară şi română.
Vor fi străzile care au o istorie, deoarece 
au apărut străzi acum 15-20 de ani care 
nu au niciun fel de istorie, dar sunt şi 
ele consemnate. Această carte va trebui 
să apară în primăvara anului viitor”, a 
precizat în încheiere autorul.
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Zece copii cu nevoi speciale din Reghin, 
cu afecţiuni psihice şi locomotorii, be-
neficiază de cursuri gratuite de hipo-
terapie, două zile pe săptămână, după 
încheierea orelor de la şcoală. Cursu-
rile de hipoterapie au loc la „Asociaţia 
Sportivă Zeki” cu sediul pe Str. Pandu-
rilor, Nr. 116, condusă de 5 ani de ing. 
Barabasi Zoltan. Pentru  cursuri au fost 
selectaţi pe diagnostic, copii cu vârste 
cuprinse între 7 şi 18 ani care învaţă la 
Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 

3 SAM din Apalina şi au mai avut parte 
de această terapie cu cai dresaţi, singura 
excepţie făcând-o Veronica Dedreţean 
care a terminat şcoala şi azi are 26 de 
ani, însă nu a fost exclusă din acest pro-
gram de hipoterapie. Veronica suferă de 
encefalită cu întârziere mentală severă, 
care cu acest prilej şi-a sărbătorit şi ziua 
de naştere la centrul „Asociaţiei Sporti-
ve Zeki” alături de prietenii ei cu pizza, 
prăjitură şi sucuri naturale. Şedinţele de 
hipoterapie sunt asistate şi de psiholo-
gul Anca Perşa şi Dalia Cormoş profe-
sor educator, cadre didactice implicate 

în program ca şi voluntari. Activitatea 
hipică în prezent se desfăşoară într-un 
manej circular cu diametru de 18 m şi 
un manej pătrat 40m/100 m în aer liber 
cu un efectiv de 4 cai. 
Rotary Reghin şi Rotary Maris Tîrgu-
Mureş au sponsorizat 6.000 de lei pen-
tru copiii cu nevoi speciale.
Cursurile de hipoterapie de care bene-
ficiază cei zece copii cu nevoi speciale 
se întind pe durata a trei luni. „Avem 
deja al treilea an de când susţinem cur-
surile de hipoterapie pentru copiii cu 
dizabilităţi. Hipoterapia fiind o metodă 
terapeutică cu animale, în cazul nostru 
cal, care ajută foarte mult în a corecta 
comportamentul acestor copii cu nevoi 
speciale. Trebuie să recunosc că este 
proiectul meu de suflet datorită pasiu-
nii mele pentru animale, iar după ce am 
cunoscut-o pe doamna Perşa, la iniţia-
tiva ei, am reuşit să îi conving pe colegii 
mei de Club că merită să investim în 
proiectul acesta. Am văzut că am avut 
feedback pozitiv, copii care au rezultate 
foarte bune şi chiar un copil care a fost 
integrat într-o şcoală normală. Sper din 
suflet ca acest proiect să îl putem con-
tinua şi în anii următori” a declarat 
Mihai Badiu preşedintele Club Rotary 
Reghin.

„Denisa are 7 ani, dar în ciuda vârstei 
fragede a înregistrat progresul cel mai 
uluitor din copiii selectaţi. Ea efectiv 
nu putea merge, o duceau părinţii pe 
braţe şi acum, după a patra serie de 
cursuri de hipoterapie, merge” a decla-
rat psihologul Anca Perşa. La început 
„Asociaţia Sportivă Zeki” s-a axat pe 
cursuri de călărie şi anduranţă după 
care a început din anul 2008 şi echitaţia 
terapeutică. „Nu ne venea să credem cât 
de eficientă este hipoterapia, până când 
am început să facem acest lucru” a de-
clarat Barabási despre începuturile în 
această practică. “Au fost copii care pur 
şi simplu au respins ajutorul unui fizio-
terapeut, dar aici, călărind, au cooperat 
fără să scoată niciun cuvânt”. În afară de 
exerciţiile efectuate călare şi de mângâ-
ierea calului, personalul oferă o gamă 
largă de ocupaţii şi activităţi pentru 
vindecarea fizică şi psihică a copiilor 
cu nevoi speciale. Datorită rezultatelor 
obţinute cu copii cu afecţiuni psihice şi 
locomotorii, familia Barabaşi este con-
tactată din ce în ce mai mult de institu-
ţii specializate în recuperare şi şedinţele 
de hipoterapie să fie asistate şi de către 
chinetoterapeuţi şi psihologi.

”Reghin, Clipe de istorie” o carte marca Ioan Costea 
Robert MATEI

Tratament prin hipoterapie susţinut de Rotary Reghin 
Robert MATEI



NR 93 9RECLAME



NR 93

Pe George Sbârcea, alias Claude Roma-
no, l-am cunoscut la Tîrgu-Mureş în 
cadrul lansării de carte „Viaţa în glumă 
sau în serios”, semnată de regretatul 
scriitor Romeo Soare, când a impresi-
onat audienţa cu un discurs captivant 
despre spiritul omenesc şi imensa lui 
forţă de a imprima posibilităţile sale 
asupra materiei vii şi a oamenilor din 
jur. Puţini ştiu că acest om s-a născut 
la 23 martie 1914 la Topliţa, a făcut o 
parte din clasele primare la Reghin, 
înainte de a se muta la Cluj-Napoca. A 
fost singurul jurnalist din lume care a 
reuşit să realizeze două interviuri anto-
logice, unul cu Adolf Hitler şi altul cu 
Benito Musolini. A locuit 2 ani în Tibet, 
invitat de Dalai Lama unde a învăţat să 
citească în palmă, în talpă şi în cafea. 
Chiar dacă opera lui Sbârcea a înregis-
trat realizări şi momente memorabile în 
viaţa culturală şi muzicală a României, 
comuniştii l-au considerat un pericol 
pentru stabilimentul sistemului şi l-au 
arestat, însă a fost salvat din puşcărie la 
insistenţele ambasadelor străine acredi-
tate la Bucureşti în 1956. A compus cele 
mai frumoase tangouri româneşti şi a 
scris până la sfârşitul vieţii 83 de cărţi 
dovedind o putere creatoare ieşită din 
comun. Destinul i-a dăruit tot ceea ce 
şi-ar putea dori un pământean, glorie, 
bani şi o mulţime de femei frumoase 
însă maestrul a ştiut până în ultima cli-
pă a vieţii că o stea nu moare niciodată, 
ci se transformă într-un zâmbet care 
topeşte în muzica universului.    

George Sbârcea a copilă-
rit la Reghin şi a revenit în 
oraş de câte ori a avut oca-
zia

S-a născut la 23 martie 1914 la Topli-
ţa, fiind unul dintre cei patru fii ai lui 
Constantin Sbârcea, fost medic în ar-
mata austro-ungară şi a Rosaliei Mot-
ta pianistă. Tatăl său a fost medic în 
Topliţa, iar bunica a fost sora lui Elie 
Miron Cristea, devenit primul Patriarh 
al României. A făcut primele clase în 
Viena în limba germană, după 1918 s-a 
întors cu familia la Topliţa, a continuat 

Gimnaziul la Reghin, iar după moartea 
tatălui său, în 1923, s-a mutat cu mama 
la Cluj-Napoca, unde a făcut în paralel 
două facultăţi. În perioada 1931-1936 
a urmat cursurile Facultăţii de Drept 
şi Filosofie şi în perioada 1934-1937 
şi-a completat studiile universitare în 
cadrul Academiei de Muzică, avându-i 
ca profesori pe George Simonis (isto-
ria muzicii), Traian Vulpescu (teorie şi 
solfegiu), Marţian Negrea (armonie şi 
contrapunct), Augustin Bena (dirija-
re de cor şi folclor) şi George Ciolac şi 
Ana Voileanu-Nicoară (pianoforte). În 
perioada studenţiei sale, viitorul com-
pozitor de tangouri şi muzică uşoară a 
revenit la Reghin în 1933 în 10 august 
cu ocazia Petrecerii Tradiţionale a “Ti-
nerimii Române”, unde după cum no-
tează Vasile Netea în memoriile sale “a 
cântat compoziţiile ,,Lângă lacul lin ca 
o negură albastră” şi “Studentina” care 
în timp de câteva ore au ajuns a fi fre-
donate cu frenezie de toate perechile. 
Sbârcea era pe atunci student la Uni-
versitatea şi Conservatorul din Cluj şi 
cânta în diferite orchestre din capitala 
Ardealului”. În perioada 1934-1937 a 
activat ca dirijor şi compozitor la Tea-
trul Thalia din Cluj-Napoca şi în para-
lel scria la revista “Gazeta Ilustrată” cro-
nici muzicale. În perioada 1936-1938 a 

muncit ca şi dirijor la Teatrul Alham-
bra din Bucureşti după care a început o 
carieră diplomatică, fiind vorbitor flu-
ent a şapte limbi. A intrat în diplomaţie 
şi a cochetat cu jurnalismul la cel mai 
înalt nivel. A călătorit în toată Europa şi 
a lucrat în diplomaţie în Suedia, Norve-
gia şi Finlanda, reuşind performanţa de 
a fi singurul român decorat cu Ordinul 
“Leul Finlandez” cu rangul de ofiţer. 
În 1940 Sbârcea a revenit pentru scurt 
timp la Reghinul copilăriei sale, la o şe-
zătoare organizată de ziarul “Tribună” 
în colaborare cu “Asociaţia Scriitorilor 
Români din Ardeal”. De data aceasta, 
muzicologul a venit însoţit de sopra-

nele de la Opera din Cluj, Lia Hubic şi 
Florica Istrate, după cum scrie acelaşi 
cărturar neobosit, Vasile Netea. 

1942 glorie la superlativ 
pentru Sbârcea, în audien-
ţă la Mussolini şi cu Hitler 
la cafea

La începutul anilor ’40, George Sbârcea 
era considerat un om cu o cultură vastă 
şi o elocvenţă desăvârşită fiind deja un 
jurnalist foarte apreciat în cancelariile 
europene. Ambiţios din fire, a cerut să 
fie primit de însuşi conducătorul Ita-
liei la acea vreme, Benito Mussolini. 
A primit aprobarea în scurt timp şi 
în anul 1942, George Sbârcea, împre-
ună cu Liviu Rebreanu şi Ion Marin 
Sadoveanu au fost primiţi la Palatul 
Rezidenza chiar de dictator. Iată cum 
îl descrie jurnalistul român pe condu-
cătorul fascist al Italiei „Era un bărbat 
impunător, care impresiona pe oricine 
prin cultură, prin privirea dominantă 
şi stăpânitoare, dar mai ales prin spon-
taneitatea gândirii şi a exprimării. Am 
vorbit despre politica pe care o ducea 
şi mi-a mărturisit că se inspiră din 
străvechii tribuni romani, ale căror 
discursuri le ştia pe de rost. Politica 
lui era axată pe scoaterea în evidenţă a 
calităţilor şi geniului latin “. Jurnalistul 
îşi amintea că a fost servit cu tot felul 
de bunătăţi, dar din cauza emoţiilor nu 
s-a putut atinge de nimic. Dictatorul 
era îmbrăcat în uniformă, cu pantaloni 
negri, veston bej, iar pe braţul stâng 
trona celebra svastică. Discuţia s-a în-
tins pe parcursul a două ore, deoarece 
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Centrul educaţional din Petelea şi-a 
deschis oficial porţile. Pentru ca activi-
tăţile din cadrul proiectului să poată fi 
realizate în bune condiţii, a fost reabili-
tată şi dotată cu toate cele necesare clă-
direa fostului magazin mixt unde, joi, 
21 octombrie, a avut loc un eveniment 
prin care s-a marcat darea în folosinţă a 
acestei clădiri. 

Despre proiectul derulat

Este vorba despre un proiect intitulat 
„O şansă pentru fiecare!” cu sprijinul 
financiar al Programului RO10-CO-
RAI, program finanţat de Granturile 

SEE 2009 – 2014, administrat de Fon-
dul Român de Dezvoltare Socială, unde 
valoarea totala a proiectului şi contrac-
tului este de 714,338 lei.
Proiectul îşi propune să crească rata 
de participare a elevilor romi la şcoală,  
îmbunătăţirea performanţelor şcolare a 
celor 35 de elevi din clasele primare şi 
40 de elevi din clasele gimnaziale prin 
activităţi extraşcolare. Copiilor le este 
oferit sprijin şi în rezolvarea temelor 
pentru casă, meditaţii, consiliere psi-
hologică, logopedie, tehnici de autocu-
noaştere, odihnă activă prin jocuri şi 
concursuri, program de educaţie ecolo-
gică, excursii, vizite la muzee şi diferite 
obiective turistice. 
„Scopul proiectul este şi de a îmbunătă-
ţii abilităţile de viaţă şi socio-profesio-

nale a unui număr de 84 de tineri romi, 
aflaţi în situaţii de risc. Se oferă sprijin 
pentru 120 de părinţi romi în procesul 
de educare al copiilor lor, program de 
instruire şi consiliere psihologică, pri-
vind importanţa şi beneficiile educaţi-
ei” a declarat Pădurean Sorin Pompei, 
primarul comunei Petelea.  
„Am o grupă de 17 copii din clasa a II-a 
şi a IV-a. Îi ajut în primul rând la rezol-
varea temelor pentru acasă. Îi ajutăm 
să se dezvolte, atât din punct de vedere 
al vocabularului cât şi pe îndemânare. 
Căutăm să scoatem de la fiecare copil ce 
este mai bun, să vedem de ce este atras 
şi să dezvoltăm acele aptitudini. Mulţi 
dintre ei nu au acasă condiţii pentru a 
face temele, iar acest centru este pentru 
mulţi dintre ei o casă mult dorită” a de-

clarat Maria Poţo, învăţătoare.
Pe lângă toate activităţile desfăşurate 
aici, copiii primesc şi o masă caldă. 
„Mă bucur că am deschis uşile acestei 
clădiri, a căror săli vor fi animate de 
zâmbetele copiilor care vor deveni cu 
totul alţii după desfăşurarea activită-
ţilor de aici. Sunt copii care au nevoie 
de astfel de activităţi după terminarea 
orelor normale de la şcoală, pentru 
că acasă nu primesc sprijinul necesar. 
Deschiderea acestui centru este un 
prim pas, iar împreună cu şcoala şi ad-
ministraţia locală şi localnicii de aici 
încercăm să aducem acea bunăstare 
de care avem nevoie” spune directorul  
Şcolii Generale din Petelea. 

Mussolini s-a interesat despre situaţia 
economică a românilor pe care vroia să 
îi sprijine. La moartea acestuia, Geor-
ge Sbârcea a plâns şi i-a descris în ziare 
toate calităţile sale. Interviul a apărut 
în ziarul „Curentul” condus de Pamfil 
Şeicaru, după care a fost preluat de cele 
mai titrate ziare din Europa. În acelaşi 
an 1942, George Sbârcea reuşeşte for-
midabila performanţă de a-l intervieva 
pe Führer. Primirea a fost la Berscher-
garden, o reşedinţă a lui Hitler de lângă 
Berlin. Faima de gazetar a lui Sbârcea 
era atât de mare, încât nu a trebuit să 
aştepte decât o săptămână aprobarea 
de a-l întâlni pe Adolf Hitler. Ceea ce 
l-a frapat cel mai tare pe jurnalist a fost 
disciplina care domnea în jurul celui 
mai controversat om politic din istorie. 
În cabinetul lui Hitler, pe parcursul in-
terviului nu a fost prezent decât secre-
tarul personal al dictatorului. Ziaristul 
a rămas adânc impresionat de modul 
civilizat de a vorbi al lui Hitler, dar şi 
modul acestuia de a te privi adânc în 
ochi şi de a-ţi scutura mâna cu bărbăţie. 
„Hitler stătea la birou, iar eu pe un fo-
toliu. A dovedit o amabilitate ieşită din 
comun. Am fost servit cu ţigări, cafea şi 
dulceaţă. Avea un ton care te captiva şi 
se simţea capacitatea unui mare condu-
cător, care te prindea în mrejele ideilor 
sale. Îmi era clar că Hitler s-a născut 
pentru a conduce. Interviul s-a axat pe 
ideile sale despre război şi viitorul Ger-
maniei. Teoria lui, un pic exagerată, se 
referea la acuzaţiile ce le aducea evrei-

lor, din cauza păcatelor originilor aces-
tui popor. Vroia o dezvoltare sănătoasă 
a spiritului germanic. L-am reîntâlnit 
pe Hitler după un an, când am fost in-
vitat la o aniversare a Partidului Nazist. 
I-am cunoscut atunci pe conducătorii 
lui militari, cum ar fi Gobbels şi Himm-
ler. În opinia mea, Hitler se înscria în 
categoria unor mari oameni militari, 
cum ar fi Alexandru cel Mare, Cezar şi 
Napoleon“, povestea într-un interviu, 
George Sbârcea. 

Condamnat de comunişti 
la 15 ani de puşcărie pen-
tru că a „trădat idealurile 
democratice”

Reîntors în ţară, s-a ascuns de comu-
nişti timp de un an, fiind arestat prin-
tr-un denunţ de Securitatea din Reghin 
în comuna Petelea, în casa unor rude. 
A fost arestat şi bătut de securitate care 
i-au distrus mâna dreaptă în anchetele 
în care căutau dovezi ale “trădării” ma-
estrului şi ale activităţii anticomuniste 
şi antisovietice pentru care era acuzat. 
Acest incident l-a împiedicat să mai 
devină pianist, însă Sbârcea a mulţumit 
divinităţii că a scăpat cu viaţă din lagă-
rele comuniste unde i se spunea “Boie-
rul”. Sentinţa a fost de 15 ani de temniţă 
grea, adică singur în celulă. A trecut 
prin chinurile şi torturile de la puşcări-
ile din Jilava, Aiud şi Gherla. Când a in-

trat la ocnă, era căsătorit cu Ana Bodo 
şi avea o fetiţă, Cristina, în vârstă de 3 
ani. O dată pe săptămână era scos la 
plimbare pentru „refacerea moralului “. 
Gardienii îşi băteau joc de el şi în loc de 
mâncare, îi dădeau nişte lături pe care 
George Sbârcea le vărsa în canalul de 
scurgere. La scurt timp, celula, în care 
dormea direct pe ciment a fost invada-
tă de şobolani, care îi acopereau trupul 
pentru a-l încălzi. Vă întrebaţi, proba-
bil, cum a putut să reziste un intelectual 
la aceste condiţii inumane de detenţie 
în penitenciare grele precum Jilava, 
Gherla şi Aiud. Răspunsul îl oferă chiar 
Sbârcea: „Am avut şansa de un fizic 
rezistent, dar rugăciunea şi furia m-au 
făcut să trec peste aceşti ani “. A fost 
eliberat după opt ani de ocnă grea, în 
1956, la insistenţele ambasadelor străi-
ne acreditate la Bucureşti. Prima lui so-
ţie a murit la numai 42 de ani, în urma 
unor tulburări psihice provocate în 
urma încarcerării sale. În 1956 a revenit 
la Cluj pe funcţia de profesor la Şcoa-
la Secundară de Coregrafie, catedră la 
care a predat un an pentru că autorită-
ţile au conştientizat potenţialul de care 
dispune această somitate şi a fost numit 
cercetător ştiinţific principal al filialei 
din Cluj-Napoca a Biroului Institutului 
de Folclor al Academiei Române, func-
ţie pe care a deţinut-o cu brio până în 
1966, an în care a primit Ordinul, Leul 
Finlandez” cu rang de comandor, fiind 
singurul român care deţine această no-
bilă distincţie, după care a fost numit 

editor şef al Televiziunii Române până 
în 1969. A fost promovat apoi în funcţia 
de director în cadrul Agenţiei Române 
de Impresariat Artistic până în 1971, 
când acceptă propunerea de a deveni 
consilier artistic al Orchestrei Filarmo-
nice ,,George Enescu” din Bucureşti 
până la pensionare. Ca scriitor, George 
Sbârcea şi-a pus amprenta pe 83 de vo-
lume, dintre care 34 de cărţi de profil 
muzicologic şi memorialistică, restul fi-
ind traduceri extrem de importante din 
literatura universală. Puţini ştiu că şi 
Biblioteca „Petru Maior” are la secţiile 
de împrumut 24 din cărţile maestrului. 
Chiar dacă a locuit la Bucureşti, a pe-
trecut fiecare vară la Topliţa, unde era 
de nelipsit în juriile concursurilor de 
muzică uşoară. Pe 28 iulie 2005, Geor-
ge Sbârcea a trecut la cele veşnice fiind 
înmormântat la cimitirul Bellu unde îşi 
dorm somnul de veci personalităţile ro-
mâneşti de onoare culturală. Consider 
că acest articol este o datorie morală  de 
onoare, scris în memoria unui om de 
excepţie din galaxia valorilor izbăvi-
toare prin cultură a României care ne-a 
reprezentat cu cinste „ca oameni şi ca 
ţară”, timp de 91 de ani acolo unde în-
datoririle şi pasiunile i-au purtat paşii. 
Fie-i luminată calea până la stele! 
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