GLASUL VĂILOR

Reghin, Valea Gurghiului,
Valea Mureşului, Valea
Luţului, Topliţa

Pentru că nouă ne pasă

ANUL VI, Nr. 95

www.facebook.com/glasulvailor

18 decembrie 2015

www.glasulvailor.ro

GRATUIT

singurul ziar bilunar din Reghin distribuit gratuit în 8000 de exemplare

NAŞTEREA DOMNULUI, PRILEJ DE
BUCURIE ÎN CASELE ROMÂNILOR

pag. 3
Editorial

Robert MATEI
A început numărătoarea inversă a zilelor rămase în calendarul anului 2015 şi
majoritatea dintre noi încearcă să facă
un bilanţ al realizărilor şi al eşecurilor
pentru a afla dacă a fost un an mai bun
sau mai rău decât 2014. Unii sunt împliniţi că au evoluat, alţii complexaţi

Crăciunul ne transformă în îngeri
că au cedat în faţa vulnerabilităţilor şi
au clacat, dar important e să conştientizăm că există un înger deasupra
fiecăruia dintre noi. În definitiv totul
e relativ în viaţa pământeană, numai
Dumnezeu este veşnic şi nu este egoist,
El a creat îngeri pentru fiecare, nevoie a
inimii şi pentru orice dorinţa a fiecărui
copil.
Trebuie doar să le ceri ajutorul. E liniştitor să ştim că ei ne sprijină trecerea
înspre viaţă la naştere şi că tot îngerii
sunt cei care ne ţin în braţele lor în clipa morţii. E minunat să ştim că există
îngeri care se îngrijesc de sufletul nostru şi ne alină în momentele de boală.
Nu vi se pare curios cum reuşim să trecem în viaţă peste încercările de orice
fel? De multe ori, fără să avem vreun
antrenament sau experienţă, totuşi
găsim inexplicabil putere, înţelepciune şi voinţă să mergem mai departe şi
după cele mai cumplite tragedii. Pentru
mine rămâne un miracol şi acum, cum
pot oamenii, în apropierea Crăciunului, să se metamorfozeze, an de an, în
„îngeri” ce veghează asupra a tot ceea
ce înseamnă bunătate şi cum ajung
să le pese peste noapte de cei săraci şi
fără adăpost. Se spune că există îngeri

a căror unică menire este să capteze
cuvintele care sunt adevărate şi să le
ducă undeva unde ele vor fi primite.
Mai mult ca oricând, în luna decembrie, moamenii din jurul nostru parcă
ar fi acele fiinţe angelice, îi auzi că rostesc cuvinte frumoase care te încarcă
cu energii pozitive, îi vezi că îngroaşă
rândurile bisericilor, fac fapte bune necondiţionat, iartă, dau dovadă de compasiune şi chiar îşi felicită adversarii.
Luna decembrie, pe lângă faptul că are
întotdeauna 31 de zile, e o lună magică
în care ai impresia că îngerii luminează
drumul ce ni se aşterne înainte.
Nu ne mai deranjează cerşetorii, nici
bârfele duşmanilor, nici somaţiile facturilor neplătite. Sărbătoarea Naşterii
Măntuitorului nostru rămâne o taină şi
acum, după mai bine de 2000 de ani, o
noapte sfântă în care s-au deschis cerurile şi pentru o clipă, lumea puterilor
netrupeşti a pătruns în universul nostru material. Pentru creştini Naşterea
Domnului este considerată sărbătoarea familiei, a bucuriei, a bunătăţii lui
Dumnezeu, care prin Fiul Său l-a eliberat pe om din starea de singurătate şi
de robie a păcatului, aducându-l la bucuria comuniunii cu Dumnezeu. Prin

urmare, noi avem menirea de a trăi în
simplitate şi smerenie momentul, nu
de a ne face planuri şi excursii în locaţii
extravagante. Însă, deşi Crăciunul este
o sărbătoare religioasă care celebrează
naşterea lui Iisus Hristos, este sărbătorit pe 24-25 decembrie şi de non-creştini ca o sărbătoare laică, fără substrat
religios.
Mai trist e faptul că în ultimii ani, din
ce în ce mai mulţi creştini declară că
sărbătoresc Crăciunul laic, bucurându-se de porc, de pom, cadouri şi de o
masă bogată, fără a mai asculta colinde
tradiţionale şi fără a mai pune accent
pe latura creştină. Şi cum încurcate
sunt căile Domnului, încă nici astăzi
nu poate fi explicat motivul pentru care
cele mai iubite cântece ale iernii şi Crăciunului din lume sunt „White Christmas” şi „Winter Wonderland” create de
câtre evrei, dar care, de fapt, nu sărbătoresc Crăciunul.
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Moş Crăciun de Reghin se pensionează
I-am păcălit şi eu că, dacă n-a nins, asta
e, am oprit sania am lăsat renii pe marginea drumului în Pădurea Mociar am
sunat la 112 şi am venit cu SMURD-ul
la voi”, declară amuzat Moşul.

42 de ani şi o vară i-a lucrat Ioan Moldovan pentru ţară!

Ioan Moldovan îmbracă anul acesta pentru ultima oară costumul
de Moş Crăciun
Robert MATEI
În buletin îl cheamă Moldovan Ioan şi
în cartea de muncă a fost maistru mecanic auto, însă cei mai mulţi reghineni
au făcut cunoştinţă cu el în calitate de
Moş Gerilă, Moş Nicolae sau Moş Crăciun. Timp de peste 40 de ani, reghineanul a jucat de nenumărate ori rolul
Moşului cu costum, barbă, mănuşi şi
sac foarte încăpător, îndulcind copilăria multor generaţii de copii care şi-au
spus mii de dorinţe pe genunchii săi.
Unii mai sceptici l-au cam luat la întrebări de genul „Moşule, de ce ai pantofi
de om?”, „Cum îi cheamă pe părinţii
tăi?” sau „Când ai fost şi tu mic?”, dar
Moşul Moldovan s-a descurcat onorabil, le-a driblat capcanele şi s-a străduit
să scoată de la ei cât mai multe poezii
şi cântece. Din 1973 şi până în prezent a fost solicitat de nenumărate ori
să fie Moş Crăciun şofer de autobuz,
Moş Nicolae la serbare, Moş Crăciun
la Trezorerie, la televiziunea Gliga
TV şi chiar Moş Crăciun la Revoluţia
din Decembrie 1989, care l-a prins în
drum spre Ibăneşti cu sacul plin de jucării şi dulciuri. Chiar dacă s-a prăbuşit sistemul comunist, Moşul a rămas
teafăr şi nevătămat şi în ciuda faptului
că Ioan Moldovan va împlini peste câteva săptămâni 80 de ani, mărturiseşte
că el crede încă în Moş Crăciun de fiecare dată când se uită în oglindă.

Un Moş bun trebuie să
aibă dicţie, să intre în mintea copiilor
Ioan Moldovan este unul dintre cei mai
autentici Moşi pe care i-a avut Reghinul vreodată. Povestea lui a început în
urmă cu 42 de ani când s-a costumat
prima oară la I.J.T.L. Reghin pentru
copiii salariaţilor din intreprindere.
Atunci şi-a confecţionat un costum
din material de tricolor, iar barba şi
părul au fost realizate din lână de berbec. Însă, de-a lungul anilor a avut şi
barbă de vată şi barbă de plastic ce imită părul natural şi în timp Moşul şi-a
creat un repertoriu de poezii şi catrene
personalizate în funcţie de eveniment.
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Din 1973 până azi, costumul moşului
a suferit o mulţime de îmbunătăţiri şi
s-a îmbogăţit cu o serie de accesorii în
trend cu moda, începând de la curea,
la baston, ochelarii şi terminând cu sania. Însă nu s-a costumat niciodată în
Moş pentru a face bani, ci din plăcere
şi din dragoste pentru copii, el fiind în
viaţa reală tată a trei vlăstare şi bunic a
5 nepoţi. De-a lungul anilor, a avut solicitări la serbări la grădiniţe şi şcoli, la
clase cu predare în limba română, maghiară şi chiar şi la Forumul German.
Iar de la înfiinţare până de curând, a
fost cireaşa de pe tort a serbărilor de
la Gimnaziului Privat „Mirona” unde a
adus daruri în fiecare an celor mai merituoşi şcolari. Chiar dacă pare simplu
la prima vedere să fii Moş Crăciun, nu
e chiar atât de uşor să îţi păstrezi caracterul prietenos, spune nea Moldovan
care într-un an s-a trezit că nişte golani
i-au ars sacul cu bricheta să pară ridicol
în faţa copiilor. „Un Moş bun trebuie să
aibă dicţie, să intre în mintea copiilor şi
să aibă experienţa de tată sau de bunic.
De regulă, există un scenariu, astfel încât Moşul trebuie să ştie exact cum îl
cheamă pe copil, ce năzdrăvănii a făcut
el de-a lungul anului şi ce lucruri bune
trebuie să facă de acum încolo”, explică
Ioan Moldovan care în cei 42 de ani de
experienţă de când face pe Moşul a învăţat să stăpânească secretul timpului
pentru a ajunge la toţi copiii cuminţi.
„E minunat să poţi măcar o dată pe an,
să te cobori în mintea copiilor. Odată
nişte copii m-au întrebat la o serbare,
unde mi-e sania şi ce era să le spun?

Ioan Moldovan alias „Moş Crăciun”
s-a născut în 2 ianuarie 1936 la Orşova şi a terminat Şcoala Profesională de
Mecanici din Târgu-Mureş, promoţia
1953. A făcut parte din prima promoţie de mecanici auto ai judeţului şi
a primit repartiţie la I.R.T.A. TârguMureş. În 13 noiembrie 1956 a fost încorporat în armată la Târgu-Jiu într-o
unitate de artilerie unde timp de 2 ani
şi-a satisfăcut stagiul militar. ]n 1958
după liberarea din armată s-a mutat la
Reghin şi un an mai târziu s-a căsătorit cu învăţătoarea Maria Crişan, cu
care a trăit o poveste de dragoste care
a durat 52 de ani, până în 16 decembrie 2011, când Dumnezeu i-a luat la
ceruri fiinţa cea mai dragă din viaţa
sa. Din rodul dragostei lor s-au născut
trei copii: Laura, Carmen şi Ioan. În
plan profesional, Moldovan are permis pe toate categoriile de maşini şi a
fost de-a lungul anilor instructor auto,
maistru şi şef de autobază. A lucrat ca
şofer pe basculante pe şantier 18 ani,
făcând transport de materiale pentru
drumurile de la Borsec, Bărăgan, Bicazul Ardelean, la Praid şi Baia Mare.
În 1962 a fost numit şeful Autobazei 3
Transport Auto Reghin şi s-a pensionat
în 1996 de la E.G.C.L. Reghin, după 42
de ani lucraţi pe cartea de muncă, dar
a continuat să îmbrace costumul de
Moş an de an pentru cei care l-au solicitat. Anul acesta Ioan Moldovan s-a
hotărât să îmbrace pentru ultima dată
costumul de „Moş Crăciun” şi să mai
facă şedinţe foto cu copii cuminţi, dar
este optimist şi spune „chiar dacă mă
voi pensiona din funcţia de Moş sunt
convins că se va găsi în Reghin un alt
om la fel de devotat acestei meserii care
să mă înlocuiască cu brio”.

ŞTIRI

Judeţul Mureş a fost vizitat
în 9 luni de 375.536 turişti
din 6 ţări
Conform unui comunicat al Direcţiei
Judeţene de Statistică Mureş în primele 9 luni ale anului 2015, structurile de
cazare existente în judeţ au fost
gazda unui număr de 375.536 turişti,
(cu 57582 mai mulţi faţă de perioada corespunzătoare din 2014), care
înseamnă o creştere de 18,1%. Cei
375.536 de turişti au efectuat un număr
de 782968 înnoptări (cu 121.538 mai
multe faţă de perioada corespunzătoare din 2014). Durata medie a sejurului
a fost de 2,1 înnoptări / turist, iar indicele de utilizare netă a locurilor de
cazare, în luna septembrie 2015, a fost
de 39,8% pe total structuri de cazare
turistică, în creştere cu 5,3 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2014.
Conform aceluiaşi comunicat emis de
Direcţia Judeţeană de Statistică, după
ţara de origine a turiştilor străini, ponderea cea mai mare au avut‐o cei din
Ungaria (13144 persoane; 21,7%), Germania (8902 persoane; 14,7%), Republica Moldova (7471 persoane; 12,3%),
Spania ( 7467 persoane; 12,3%), Israel
(6792 persoane; 11,2%), Italia (4651
persoane; 7,7%).
(R.M.)

Material lemnos confiscat
La data de 18 noiembrie 2015, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală
Gorneşti, au oprit în trafic, pe DN 15,
în localitatea Gorneşti, o autoutilitară,
condusă de către un bărbat, din localitatea Ibăneşti Pădure, care transporta 7
mc de lemn. La controlul efectuat, s-a
constatat că bărbatul transporta materialul lemnos, fără documente legale.
În consecinţă, conducătorul autoutilitarei a fost sancţionat contravenţional,
în conformitate cu prevederile Legii nr.
171/2010 şi s-a dispus confiscarea materialului lemnos şi predarea acestuia la
Ocolul Silvic Reghin.
(C.R.)
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Drumuri de centură în comuna Deda pentru utilajele agricole
anul viitor, pe acel loc să fie construită o capelă şi poate şi un parc în zonă
pentru a oferi un aspect frumos şi un
loc de promenadă în centrul satului
Pietriş” ne-a declarat Lucreţia Cadar.

Codruţa ROMANŢA
Deşi a avut foarte multe lucrări
în acest an, edilul comunei Deda
a reuşit să le ducă pe toate la bun
sfârşit.
Printre investiţiile realizate în cursul
anulului 2015, în comuna Deda este
esenţial să enumerăm şi lucrările la
două drumuri din pământ care au fost
pietruite, fiind transformate în drumuri de centură. În vara acestui an a
fost realizat un drum paralel de centură
de un kilometru, care să facă legătura
între Bistra Mureşului şi Deda, fără a
folosi drumul naţional, drum aflat în
zona Valea Podului. Aceste drumuri
au fost necesare având în vedere că în
viitor nu se va mai putea intra pe drumurile naţionale cu utilaje agricole şi
atelaje trase de cai. „Oamenii sunt extrem de mulţumiţi deoarece mergem
paralel cu un alt drum care era foarte
circulat, întrucât se face legătura cu
toată suprafaţa de terenuri din zona respectivă, şi-anume Valea Podului. Reabilitarea acestui drum prin pietruire şi
pus la punct înseamnă accesul cetăţenilor mai uşor şi un număr mai mare
de utilaje, pot pe două drumuri paralele să urce şi să coboare fără să aglome-

Drum asfaltat pe Valea
Pietrişului

reze circulaţia” ne-a mărturisit Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda. Un
alt drum de centură este între Deda şi
Bistra Mureşului, respectiv zona Pieţei
de la Deda şi zona Gării CFR din Bistra
Mureşului.
Nici partea de trotuare nu poate fi lăsată deoparte, având în vedere că cetăţenii din localităţile Deda, Bistra-Mureşului şi Pietriş se pot bucura acum
de condiţii moderne de deplasare prin
localitate.

Capelă în locul vechii
mănăstiri

În centrul localităţii Pietriş era o clădire
foarte veche, care pe timpuri era un loc
sfânt, mai precis o mănăstire de măicuţe. „Această clădire a fost părăsită
în perioada comunismului, rămânând
o clădire de care nu ne puteam atinge
pentru că nu aveam acordul Episcopiei,
a oamenilor din Pietriş. Iată că, după ce
i-am consultat, am adoptat o Hotărâre
de Consiliu Local, am făcut o expertiză
a clădirii. Aceasta trebuia demolată, întrucât nu corespundea cerinţelor pentru a putea fi reabilitată şi conservată,
şi-atunci am demolat-o. Urmează ca

Doi kilometri şi jumătate de drum
au fost asfaltaţi pe Valea Pietrişului.
„Această lucrare completează cei 4 kilometri planificaţi pentru anul acesta.
Valea Pietrişului este o vale mai ecologică, mai pură, o vale a localităţii
Pietriş în care casele s-au împuţinat,
populaţia a îmbătrânit. Am dorit să asfaltăm această vale în ideea în care cei
plecaţi de aici la oraş să revină, pentru
că asigurându-li-se condiţii bune de
circulaţie şi condiţii bune de trai, poate
în felul acesta reuşim să atragem tineretul spre comuna noastră” ne-a mărturisit primarul comunei Deda, Lucreţia Cadar.
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Hodacul, o comună modernă cu oameni gospodari
Codruţa ROMANŢA
Putem spune că anul 2015 a început
mai slab pentru comuna Hodac, asta
din privinţa faptului că marile comune
nu au avut sumele defalcate din TVA,
motiv pentru care primarul Iacob Valentin a declarat că „aveam cu 16 miliarde mai puţin decât în 2014 pentru
investiţii, dar pe parcursul anului s-a
reglementat această problemă şi am
primit sumele respective”.
Având banii, au fost demarate licitaţii pentru suplimentarea sursei de apă
pentru care se va merge în amonte cu
aproximativ 6,5 km pentru a putea capta un pârâu cu apă foarte bună. „Acum
pe ultima sută de metri, am mai primit
nişte bani, avem 2,5 miliarde de lei
pentru reparaţii drumuri şi o să facem
aproximativ 600 de metri de asfalt plus
pietruiri. Este vorba de un drum ce
duce la cimitir şi un drum după şcoală, aici în Hodac. Tot la capitolul străzi
intră şi reparaţia drumului către satul
Mirigioaia cu piatră spartă, drum care
era aproape impracticabil când am preluat funcţia de primar” spune primarul
Iacob Valentin.

Se doreşte construirea a
două capele mortuare
Administraţia locală este în căutare de

teren pentru demararea lucrărilor la
cele două capele mortuare. „Este vorba
de capele construite de Primărie şi date
în folosiţă locuitorilor tuturor cultelor
de pe raza comunei. Suntem în tratative pentru a cumpăra la Toaca şi Hodac terenul pentru realizarea capelelor.
Bani sunt, dar n-am găsit pe nimeni
care să vrea să ne vândă teren” a adăugat primarul comunei Hodac.

Notar la dispoziţia cetăţenilor, o zi pe săptămână
După ce în vara acestui an s-a reuşit
deschiderea unui Serviciu de Evidenţă
a Persoanelor în comuna Hodac, fapt
ce-i scuteşte pe locuitori de un drum
până la Reghin, administraţia locală
mai întinde o mână de ajutor hodă-

cenilor. Printr-o Hotărâre de Consiliu
Local, a fost aprobată cererea unui notar public, care va veni în localitate o
zi pe săptămână pentru a servi nevoile
populaţiei. Astfel, locuitorii vor fi scutiţi de un alt drum la Reghin, acest serviciu adăugându-se pe lângă celelalte
existente.

La Hodac se ridică o Grădiniţă modernă
Hodacul se poate mândri cu o sută de
copii preşcolari. Astfel că Ministerul
Educaţiei, printr-un program cu Banca
de Dezvoltare a Europei are în procedură de atribuire construirea unei grădiniţei cu patru grupe în Hodac plus o
sală multifuncţională. Proiectul pentru
această grădiniţă este unul foarte mare,

550 de metri pătraţi amprenta la sol.
Grădiniţa funcţionează în momentul
de faţă în condiţii improprii putem
spune, într-o sală a vechiului Cămin
Cultural. „Lucrarea este licitată, banii
există, iar Consiliul Local va contribui
cu aproximativ 3 miliarde pentru asigurarea utilităţilor. Sperăm ca firma ce
se ocupă de executare să se apuce cât
mai repede de lucru” a declarat primarul Iacob Valentin.
Pe de altă parte, locuitorii din Toaca
se pot mândri cu faptul că au cam tot
necesarul pentru un trai decent şi aici
ne referim la grădiniţă, şcoală, dispensar, farmacie, stomatologie şi drumuri
asfaltate. Există aici şi un teren sintetic
construit în 2012 de care locuitorii se
folosesc cu plăcere.

Canalizarea,
prioritate
pentru anul viitor
„Pentru anul viitor, dacă vom primi
bani pentru investiţii şi problema cu
apa se rezolvă, mai avem câteva uliţe
de asfaltat. Sperăm să se demareze şi
proiectul de canalizare pentru care în
Master Planul judeţului suntem cuprinşi cu o sumă importantă, şi-anume un milion opt sute de mii de euro
plus TVA pentru realizarea canalizării
în Hodac, Toaca şi Dubişte” a conchis
Iacob Valentin.
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Cine a fost reghineanul care a negociat cu Nicolae Ceauşescu
problema emigrării saşilor din România?
Robert MATEI
Îl chema Plesch Erhard şi a fost un
avocat de profesie care în perioada interbelică s-a angajat în politică la Sibiu
unde a fost arestat politic şi deportat în
URSS. A fost maltratat şi umilit în lagărele de muncă din Rusia, dar a avut
zile şi s-a întors teafăr acasă, după care
a emigrat în Munchen unde a ajuns
un om politic de succes. A început o
viaţă nouă în Germania implicânduse în ajutorarea refugiaţilor saşi şi a
emigranţilor români, fiind în legătură
cu trimisul României la Berlin încă de
pe vremea regimului Ion Antonescu.
Fiind un intelectual rasat, Erhard în
scurt timp a ajuns în Consiliul pentru Problemele Refugiaţilor în guvernul Bavariei la cererea ministrului de
stat Walter Stain. În anii 60 a ajuns un
apropiat al ministrului de externe Dr.
Gerhard Schröder, împreună cu care a
încercat o forţare a emigrării saşilor în
Germania, propunând o cotă de mărci
germane pentru fiecare refugiat, lobbyurile celor doi politicieni reuşind să obţină în acest scop 600 de milioane DM
din partea Camerei Inferioare a Parlamentului din Germania.

S-a născut în urmă cu 105
ani la Reghin şi a schimbat
istoria refugiaţilor saşi în
Germania Occidentală

S-a născut în Reghinul Săsesc la 7 aprilie
1910, fiind al doilea copil al lui Arpad
Ludwig şi Albertine Seibriger. După
absolvirea şcolilor din Reghin, Sighişoara şi a dreptului la Cluj, şi-a început
activitatea ca avocat la Reghin, după
care s-a angajat în activitatea politică
la Sibiu în perioada interbelică. Erhard
Plesch a fost activist nazist în cadrul
GEG între anii 1940 şi 1944, (conform
biografiei secrete a lui Fritz Kloos, un
fost agent al serviciului secret nazist
(SD - Sicherheitsdienst), devenit cola-

Acţiunea „Foc de Artificii”
la nivel naţional
În această perioadă, la nivel naţional
se desfăşoară acţiunea „Foc de Artificii”, prin care se urmăreşte creşterea
siguranţei cetăţeanului prin activităţi
de prevenire, identificare şi combatere
a evenimentelor negative generate de

borator al Securităţii române, infiltrat
în Partidul Social-Democrat din Germania (SPD) şi în organizaţia repatriaţilor germani din România, stabiliţi în
R.F.G.). Întors din deportarea sovietică, Erhard s-a stabilit în Munchen după
1945. În Germania a activat, la început,
la biroul de personal al unei mari intreprinderi, moment în care a început
colaborarea cu Herwart Scheiner în
“Verband der Deutschen in Rumanien” în vederea ajutorării refugiaţilor
saşi, ca şi a emigraţiei române, fiind în
legătură cu trimisul României la Berlin
de pe vremea regimului lui Ion Antonescu. A activat ca funcţionar pentru
primirea refugiaţilor germani din România, la Munchen. În anul 1955 a fost
ales al-lea deputat federal în Germania,
din partea saşilor transilvăneni, iar din
1959 a fost ales la Mannheim preşedinte al organizaţiei repatriaţilor saşi din
R.F. Germania (Landsmannschaft der
Siebenbürger Sachsen), căruia “i-a dat
o nouă formă de organizare, acţionând
decisiv pentru emigrarea germanilor
din România”, până în 1977. În 1960,
Erhard Plesch a fost chemat în consiliul pentru problemele refugiaţilor din
Ministerul bavarez al Muncii şi Securităţii Sociale, de către ministrul de stat
Walter Stain. Dotat scu o energie şi o
capacitate de muncă ieşite din comun,
a fost una din cele mai importante
personalităţi ale saşilor din perioada
postbelică, acţionând în permanenţă
pentru binele poporului său răspândit
în Europa şi în America. În 1966 Secţia Raională Reghin M.A.I. a trimis
în 27 august din Reghin la Munchen
un agent sub acoperire B.I. cu numele
conspirativ “Păcuraru Petru”, pentru a
stabili activitatea lui Erhard îndreptată
împotriva ţării noastre şi să deconspire
dacă românul emigrat în 1945 în Germania se ocupa cu prelucrarea şi studierea turiştilor români ce merg în vizită
în R.F.G. sau avea rolul de culegere de
informaţii prin intermediul cetăţenilor
nerespectarea prevederilor legale care
reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea
articolelor pirotehnice de către persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2015/2016.		
În acest sens, sunt efectuate controale
la societăţile comerciale autorizate să
desfăşoare operaţiuni cu articole piro-

vest-germani originari din Republica
Socialistă România. Deşi contactul s-a
făcut prin Hugo Kosch, din Munchen,
originar din Reghin, om de bună credinţă care apelase la Plesch la cererea
sursei „Păcuraru” să-i intermedieze un
consult urgent la un medic specialist
cardiolog. Plesch a fost foarte suspicios faţă de soţia informatorului care simulase un atac de cord tocmai pentru
a invoca nevoia unui medic specialist,
la care nu se ajungea fără planificare.
Iar pentru cei aflaţi în vizită în RFG
cel mai în măsură să intervină pentru
o asemenea intervenţie era Plesch Erhard. Însă ofiţerul de Securitate a dat
greş în faţa unui fost deputat federal,
uns cu toate alifiile spionajului, un as
în arta diversiunii.

Erhard cu Gerhard Schroder, a obţinut pentru emigrarea saşilor în Germania, 600 de milioane DM
Erhard Plesch a acţionat timp de 25
de ani pentru îmbunătăţirea relaţiilor
dintre R.F. Germania şi România. În
1972 a primit din partea statului german distincţia „Crucea Federală de
Merit Clasa 1”, iar în septembrie 1973
a întreprins o vizită la Bucureşti şi în
Transilvania pentru a se întâlni cu reprezentanţi ai autorităţilor culturale şi
politice române, cat şi cu cei ai bisericii
evanghelice. Vizita a cuprins deplasări în Braşov, Sighişoara şi Reghin,
dar scopul vizitei a fost, defapt, tranzacţionarea cu Nicolae Ceauşescu la
Bucureşti a etnicilor germani. Ironia
sorţii este că cel care a iniţiat vânzările
umane din anii 60 ai secolului trecut, a
fost un reghinean care a fost primit de
Nicolae Ceauşescu de două ori în vizite oficiale în cadrul unor delegaţii ca
reprezentant al Germaniei. Însă Plesch
lupta pentru scoaterea cetăţenilor de
naţionalitate germană din ţară de pe
tehnice, dar şi activităţi specifice structurilor de ordine publică în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale.
În conformitate cu prevederile Legii nr.
126 din 1995, republicată, privind regimul materiilor explozive, orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată
fără drept, constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la

vremea când era Republica Populară
Română şi ducea tratative serioase cu
Ministerul Economiei al R.F.G. Atunci
a reuşit să facă rost de 500.000 de mărci
vest- germane care le-a livrat statului
Român în favoarea „transplantării” în
R.F.G. a 100 de persoane din ţară de
cetăţenie germană. Întreaga activitate
a lui Plesch în funcţia de preşedinte al
„Asociaţiei Saşilor din Germania Occidentală” a fost impregnată de dorinţa
ridicării bunăstării saşilor emigraţi şi a
ridicării conştiinţei de sine a acestora.
Cea mai mare ambiţie personală a vieţii sale a fost legată de “ideea necesităţii existenţiale a comuniunii saşilor de
peste graniţe şi continente”. Împreună
cu ministrul de externe Dr. Gerhard
Schroder (1961-1966) a încercat forţarea emigrării saşilor, propunând o cotă
de mărci germane pentru fiecare refugiat (s-a obţinut pentru aceasta suma
de 600 de milioane DM din partea
Bundestag-ului). În urmă cu 42 de ani,
la ultima vizită în ţara de baştină, Erhard Plesch declara într-un interviu televizat în cadrul Televiziunii Române,
în calitatea sa de Preşedinte al Saşilor
Transilvăneni, că a avut vizite importante cu scopuri măreţe fără a intra în
amănunte. ,,Admir tenacitatea poporului român cu care edifică o ţară proaspătă şi în aceiaşi măsură mă bucur de
prestigiul internaţional al Republicii
Socialiste România”. Erhard Plesch a
trecut la cele veşnice în 6 martie 1977
şi a fost înmormântat în 11 martie în
Cimitirul de Vest în Munchen. Moartea fulgerătoare a reghineanului a fost
deplânsă de întreaga naţiune germană
începând de la miniştri, politicieni şi
ambasadori, până la comunităţile de
saşi răspândiţi în întreaga lume, pentru
a căror unitate Plesch şi-a concentrat
toată energia vieţii sale

un an.
Comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a obiectelor
pirotehnice din clasa I se sancţionează
cu amendă de la 2.000 la 5.000 de lei.
Comercializarea obiectelor pirotehnice
către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei. (C.R.)
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Colindători la porţile Primăriei municipiului Reghin

Codruţa ROMANŢA
A devenit deja o tradiţie ca an de an,
angajaţii Primăriei din Reghin să primească grupuri care s-au înscris la colind din timp. Astfel că, în perioada 15
– 17 decembrie aproximativ 30 de gru-

puri de colindători au poposit la porţile Administraţiei Publice Locale din
Reghin. Primii care au adus colindul
sfânt au fost copilaşii de la Grădiniţa cu
Program Prelungit Nr. 3, un grup mare
de aproximativ 32 de prichindei. Cum
nu putea lipsi cel mai cunoscut bătrân,
Moş Crăciun, administraţia locală l-a

adus pe Moş în faţa copiilor aflaţi în
sala de şedinţe, pentru ca aceştia să-l
colinde.
Pentru a-şi încălzi vocile, înainte de a
da startul colindului, cei mici au cântat cântece patriotice. „Copiii au cântat două colinde: „La Roşu la Răsărit”
şi „Viflaime, Viflaime”. Au fost foarte
bucuroşi când au primit vestea că vor
veni la colindat la Primărie, am avut
şi cazuri în care, bolnavi fiind, au venit special pentru această zi pentru a
putea veni la colindat” a declarat educatoarea Aurelia Niţu. Cei mici, i-au
promis Moşului că vor fi cuminţi, dar
i-au mărturisit şi ce cadouri ar dori să
primească.
După programul de colindat, toţi cei
prezenţi au primit covrigi, cozonac şi
mandarine.

ce au ajuns la sediul Primăriei Reghin provin de la
instituţiile:

Școala
Gimnazială
„Alexandru
Ceușianu”, Școala Glăjărie, Școala Gen.
Nr. 4
Școala Gimnazială „Augustin Maior”, Școala Petelea, Centrul Școlar
pentru Educație Incluzivă, Grădiniţa
PP4, Grădiniţa PP5, Liceul Tehnologic „Petru Maior”, Școala de Muzică,
Școala Goreni, Liceul Tehnologic „Lucian Blaga”, Liceul, Tehnologic „I. Bojor”, Muzeul „Anton Badea”, Grădinița
Emanuel, Grădiniţa PP2, Micul Apostol, Ansamblul „Stejărelul” din Reghin,
Colindători din Moldova, Fanfara, Corul Bisericii Ortodoxe „Sf. Gheorghe”

Grupurile de colindători

Comercializarea produselor pirotehnice, subiect de discuţie în
C.L. Reghin
Codruţa ROMANŢA
Consilierii locali reghineni s-au întrunit în cadrul şedinţei ordinare din
data de 15 decembrie, ocazie cu care
pe ordinea de zi au avut opt proiecte
de hotărâre la care s-a adăugat punctul diverse. Unul dintre punctele care a
stârnit discuţii în contradictoriu a fost
proiectul de hotărâre privind interzice-

rea închirierii terenurilor aparţinând
domeniului public al municipiului
Reghin în vederea desfăşurării activităţilor de comercializare a articolelor
pirotehnice.
„După părerea mea o Hotărâre de
Consiliu Local trebuie să aducă siguranţă totală, mai ales legându-ne de
acest capitol de vânzare a articolelor
pirotehnice. O Hotărâre de Consiliu
Local trebuie să fie făcută în aşa fel în-

cât să servească interesele locuitorilor,
dar acest proiect de hotărâre crează un
haos total în vânzarea acestor produse,
care sunt într-adevăr periculoase. Dacă
încercaţi să mă convingeţi că pe domeniul public nu se vor vinde petarde,
pocnitori şi aşa mai departe, vă înşelaţi.
Se vor vinde, dar nu controlat, ci unde
vor muşchii lor” a declarat Aszalos Gavril.
Tot acesta a precizat faptul că trebuie
stabilite spaţii clare unde să fie comercializate aceste produse, apoi anunţate
organele de ordine pentru a supraveghea zonele respective.
Ca răspuns, Mirela Rădoi, secretarul
Primăriei municipiului Reghin a declarat că pentru a putea fi vândute aceste
materiale există pentru comercianţi
chioşcuri metalice, iar asta pentru a fi
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

„Acele zone despre care spuneţi că trebuiau stabilite se pot face, însă doar
printr-un regulament privind comerţul ocazional pe domeniul public, însă
acest lucru este foarte greu de realizat
în scurt timp”a adăugat Mirela Rădoi.
Consilierul UDMR Nagy Andras a
propus modificarea hotărârii şi „permiterea conform condiţiilor solicitate
de lege în aceleaşi locuri unde este permisă în prag de 1 – 8 martie vânzarea
produselor de sezon. Oricum în acele
locuri se vor vinde, în zona Kaufland,
Iernuţeni şi trei-patru zone din centru”.
Într-un final, după lungi discuţii, proiectul a fost amânat pentru sedinţa
extraordinară ce va avea loc în viitorul
apropiat, şi rediscutarea lui în aşa fel
încât aceste produse pirotehnice să fie
comercializate controlat, conform legii.
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Mişcare pentru sănătate pe noul teren de fotbal din Suseni
Codruţa ROMANŢA
În tot mai multe comune, administraţia locală încearcă să pună la dispoziţia
locuitorilor cât mai multe posibilităţi
de petrecere a timpului liber. În ceea
ce priveşte partea sportivă, Primăria
comunei Suseni a dorit să le ofere locuitorilor un mediu optim pentru a juca
fotbal sau a practica alte sporturi. Astfel a luat viaţă un teren de fotbal reali-

zat în curtea şcolii generale, fapt pentru care, administraţia locală a pregătit
un moment festiv de inaugurare.
Locuitori din Suseni, copii însoţiţi
de părinţi, conducerea şcolii generale, cadre didactice, consilieri locali în
frunte cu preotul din localitate şi primarul Mircea Mariş, au luat parte la
deschiderea oficială a acestui teren.
Evenimentul a fost marcat prin tăierea
panglicii inaugurale, precedat de ceremonia de sfinţire a terenului de fotbal

sintetic.
„Este într-adevăr o zi importantă pentru comunitatea din Suseni pentru că
inaugurăm terenul de fotbal din curtea
şcolii. O investiţie remarcabilă pentru
noi, locuitorii comunei. Lucrările au
început în vară, n-am reuşit să le finalizăm până la începerea anului şcolar,
le-am terminat acum, fapt pentru care
am organizat acest eveniment. Toată
lumea a aşteptat acest teren atât copiii
cât şi cei vârstnici. Un teren binevenit,

necesar pentru locuitori” a precizat
Mircea Mariş, primarul comunei Suseni.
Primii jucători de fotbal şi-au făcut
deja simţită prezenţa, deşi timpul nu
a fost tocmai unul favorabil pentru a
bate mingea. Valoarea investiţiei a fost
de aproximatv 180.000 de lei, realizată
din bugetul local. Terenul de fotbal este
dotat cu nocturnă, pentru a asigura jocul până la orele târziiale serii.
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Dinu Ciobotă un primar cu şase mandate în slujba cetăţenilor
inaugurarea.
Rep: Ce ne puteţi spune despre noul
pod dat în folosinţă de curând în
Stânceni?
D.C.: Avem un pod nou în Stânceni, cu
o lăţime de 6 metri, prevăzut cu două
trotuare şi o bandă de 4 metri. Podul
construit din beton armat are o lungime de 68 de metri cu racorduri şi este
prevăzut să reziste la greutate de peste
50 de tone. Am întâmpinat câteva dificultăţi la racordul noului pod pentru
că a trebuit să facem o bandă de viraj
stânga ceea ce ne-a îngreunat termenul
de execuţie, dar acum totul este în regulă.

Robert MATEI

Dinu Ciobotă, este primarul comunei Stânceni, din 1990 şi este
persoana cea mai populară din
comună care a câştigat toate alegerile din primul tur. Lucrează în
administraţie din 1987 şi a fost pe
rând viceprimar, apoi primar interimar din 1990 şi după 1992 a
mai obţinut şase mandate de primar din primul tur, ultimul mandat câştigându-l cu 78% din sufragiile alegătorilor. Astfel, putem
spune că Dinu Ciobotă este omul
primoridial al administraţiei locale din Stânceni, care în ultimii
25 de ani a efectuat toate reparaţiile, reabilitările şi construcţiile
noi din comună.
Rep.: Care au fost cele mai importante realizări, ca primar al comunei
Stânceni, în şase mandate?
D.C.: În toţi aceşti ani de când sunt la
cârma Primăriei, am realizat o multitudine de proiecte necesare dezvoltării
comunei, altele sunt în derulare, iar câteva în curs de elaborare a documentaţiei tehnice. Pe scurt, am construit
în satul Meştera un pod din beton armat în 1995, cu bani de la bugetul de
stat, am reabilitat şcoli, am construit
o bibliotecă nouă, o brutărie, o haltă
C.F.R., am construit Căminul Cultural
din Ciobotani şi le-am reabilitat pe celelalte de pe raza comunei din fonduri
proprii. Cel mai greu ne-a fost cu reabilitarea de drumuri pentru că nu am
avut fonduri şi ne-am confruntat şi cu
inundaţii în 2005, dar ne-am preocupat
de reparaţii curente şi investiţii de reabilitare, de construire grinzi, console
şi rigole dalate. În 2009 în satul Ciobotani am realizat lucrări de investiţii
în valoare de 4,5 miliarde de lei vechi
pentru reabilitare de drumuri şi am
realizat în penultimul mandat lucrări
de reabilitare de drum cu macadam în
satul Meştera în valoare de 16 miliarde
de lei vechi din bugetul local. O investiţie mare în valoare de 18 miliarde de lei
vechi proveniţi din fonduri SAPARD
s-a derulat în perioada 2006-2009 în
comuna Stânceni, odată cu introducerea reţelei de apă potabilă cu cişmele
stradale, de care au beneficiat 620 de
locuitori şi parţial cabanele.
Rep.: Ce ne puteţi spune despre proiectul integrat derulat pe Măsura 322
în comuna Stânceni a cărui recepţie a
fost executată în urmă cu o lună?

D.C.: În ultimii patru ani, cu ajutorul
fondurilor europene venite pe Măsura
322 şi derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, am accesat 2.500.000 euro, pentru refacerea
infrastructurii de bază în localitatea
Stânceni. Proiectul a constat în trei
obiective, staţie de epurare şi canalizare; pod şi străzi în comuna Stânceni,
reabilitare Cămin Cultural şi construirea Grădiniţă cu Program Normal,
prelungire de reţea apă potabilă şi un
racord, pod nou la DN 15.
Din luna mai a anului trecut am terminat asfaltarea, am finalizat şi podul
rutier, a fost definitivată reabilitarea
Căminului Cultural din Meştera şi
Grădiniţa din Stânceni în care îşi desfăşoară activitatea 20 de preşcolari.
Singurele proiecte care au continuat
şi anul acesta a fost canalizarea menajeră datorită configuraţiei terenului
cu stâncă multă şi staţia de epurare.
Avem acum 6,8 km de reţea de canalizare în Stânceni şi o staţie de epurare
cu o capacitate de 68-70 de mc pe zi la
care s-au branşat până în prezent 120
de gospodării din totalul de 200. Am
prelungit 1,8 km reţea de apă potabilă care până anul trecut a funcţionat
cu cişmele şi deja avem branşate circa
168 de familii la noul sistem. Momentan suntem în probe pentru staţia de
epurare, iar în primăvară îi vom face

Rep.: Cum staţi cu drumurile din satele aparţinătoare?
D.C.: Am reabilitat şi în satele aparţinătoare drumuri cu strat de macadam
în cursul acestui an pe o lungime de 28
de km, din care 20 km sunt deja reabilitaţi urmând ca anul viitor să facem
proiecte să le asfaltăm. Mai lucrăm la o
reabilitare de 1,5 km de drum în satul
Ciobotani pe Valea Duşii-Mermezeu
pe care îl transformăm în drum de macadam. Infrastructura drumului precum şi podeţele şi fosele de colectare a
apelor se realizează definitiv şi imediat
când vor fi posibilităţi financiare îl vom
asfalta.

Rep: Câte dosare aveţi pentru ajutoarele de încălzire pentru iarna aceasta
la nivel de comună?
D.C.: Din totalul de 500 de gospodării
avem circa 150-160 de dosare care se
încadrează în parametrii legali pentru
ajutor la încălzirea locuinţei cu lemne.
Suma se învârte între 300 şi 400 de lei
pe an pentru gospodăriile care sunt
mai sărăcuţe.
Rep: După şase mandate de primar în
sfârşit a venit şi rândul Primăriei să o
reabilităţi?
D.C.: Da, aşa e! Nu am considerat că
este mai important confortul meu şi al
angajaţilor Primăriei decât dezvoltarea instituţiilor de învăţământ, de cultură şi lăcaşurile de cult. Am lăsat pe
ultimul plan acest aspect. Momentan
reabilităm sediul vechi al Primăriei,
o clădire edificată în 1900 care presupune schimbare acoperiş, modernizare
birouri, reţea de internet wireless, igienizări, zugrăveli interioare, exterioare,
introducere încălzire centrală, canalizare, sistem de iluminat modern şi
apă potabilă branşată la reţea. Valoarea
investiţiei este sub 100.000 de euro şi
se realizează din fonduri de la bugetul
local, termenul de execuţie al lucrării
fiind în septembrie 2016, deci suntem
cu doi paşi înainte.
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Cu Părintele Protopop Teodor Beldean despre Postul Crăciunului
Robert MATEI
Postul Naşterii Mântuitorului sau Postul Crăciunului, aşa cum este cunoscut
de către toţi credincioşii este ţinut cu
strictete în întreaga lume. „Prin intermediul acestui post, Dumnezeu ne dă
putinţa curăţării trupeşti şi sufleteşti.
În această perioadă foarte mulţi credincioşi vin şi la spovedit din dorinţa
de a se lepăda de omul cel vechi şi a
se îmbrăca în omul cel nou, pentru a
trăi după poruncile lui Dumnezeu în
această viaţă” spune preotul protopop
Teodor Beldean, care slujeşte din 1987
la Biserica Ortodoxă Română „Înălţarea Domnului”. Astfel, în cele şase săptămâni, creştinii îşi pregătesc sufletul şi
trupul pentru marea sărbătoare cu care
se încheie anul calendaristic: Naşterea
lui Iisus Hristos. Dar primul lucru de
care trebuie să ţină seama un bun creştin atunci când posteşte este să susţină
abţinerea de la mâncăruri de dulce,
împreunată cu rugăciune, cu credinţă
şi cu fapte bune, pentru că altfel Postul
Crăciunului n-ar fi decât un banal regim alimentar.

Iisus Hristos a fost trimis de Tatăl ceresc pentru
mântuirea neamului omenesc
Părintele Protopop ne-a explicat că
semnificaţia religioasă a Crăciunului este naşterea Mântuitorului Iisus
Hristos, fiul lui Dumnezeu, trimis pe
pământ pentru a ajuta oamenii să devină mai buni, mai credincioşi, mai îngăduitori şi a subliniat faptul că această
sărbătoare semnifică naşterea, creaţia
şi veşnicia Universului.
„Anul acesta, la data de 15 noiembrie e
rânduit de Sfânta Biserică Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului, e
un post al bucuriei pentru că aşteptăm
naşterea Mântuitorului Iisus Hristos.
Postul Crăciunului este un post mai
uşor faţă de cel al Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin. Postul
Crăciunului ţine 42 de zile şi nu întâmplător sunt rânduite aceste zile, pentru
că fiecare zi reprezintă o generaţie.
Până la Hristos au trăit 42 de seminţii
în Vechiul Testament, de la Avram şi
până la venirea lui Iisus în lume, când
Dumnezeu şi-a împlinit promisiunea
făcută primilor oameni izgoniţi din
Rai pentru păcatul neascultării”. (După
evanghelistul Matei cele 42 de neamuri

sunt împărţite în Vechiul Testament de
la Avram şi sunt specificate în “Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui
David, fiul lui Adam”, conform genealogiei Domnului Iisus Hristos acesta
ar provenii, după trup, din seminţia
lui Avraam). Astfel că cele 42 de zile de
post semnifică fiecare o seminţie care a
trăit în aşteptarea venirii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos la plinirea vremii.
„Postul a continuat în 21 noiembrie cu
Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii
Domnului, urmată în 30 noiembrie de
Sărbătoarea de Sfântul Andrei, apostolul neamului nostru. Această sărbătoare creştină este premergătoare zilei de 1
Decembrie, Ziua Naţională sau a unităţii românilor de pretutindeni. Astfel,
putem spune că se uneşte spiritual sărbătoarea Bisericii române cu sărbătoarea Romaniei. Creştinismul românilor
este de origine apostolică, iar aceasta
i se datorează Sfântului Andrei”, a mai
adăugat Teodor Beldean. Părintele ne-a
amintit că în 6 Decembrie, Biserica l-a
sărbătorit pe Sfântul Ierarh Nicolae
care este unul dintre cei mai populari
sfinţi ai creştinităţii. „În 6 Decembrie
l-am prăznuit pe Sfântul Ierarh Nicolae
şi sărbătoarea darurilor, bucuria copiilor în special, dar şi a celor mai în vârstă, prin care ne amintim de faptele de
milostenie pe care le-a săvârşit Sfântul
Ierarh Nicolae de-a lungul vieţii”. Legat
de ultima zi a Postului Crăciunului, 24
decembrie, numită şi Ajunul Crăciunului, preotul ne-a explicat că enoriaşii
îl aşteaptă pe preot ca să le aducă vestea
Naşterii Mântuitorului, în modul acesta cinstind marea sărbătoare care are

Teodor Beldean este Protopopul Reghinului din 1989
să vină. “Sărbătoarea Naşterii Domnului se face prin colinde tradiţionale şi
cântări bisericeşti care scot în evidenţă
bucuria naşterii Mântuitorului pe care
au vestit-o îngerii şi au trăit-o cu imnuri de bucurie la peştera din Betleem. Marcăm bucuria păstorilor care
au fost cei dintâi care l-au întâmpinat
pe mântuitor şi nu în ultimul rând bucuria magilor din răsărit care au venit
să se închine pruncului Isus şi căruia
i-au adus în dar, aur, smirnă şi tămâie” a mai precizat Protopopul. Iisus nu
numai că s-a întrupat ca om, dar şi-a
ales şi o naştere smerită şi sărăcăciosă,
în staulul vitelor, rece si neprimitor. Iisus Hristos nu se trage dintr-o familie
împărătească, ci dintr-o fecioară săracă, evlavioasă şi smerită. Iisus Hristos

a fost trimis de Tatăl ceresc pentru
mântuirea neamului omenesc. Ca un
miel nevinovat, a acceptat să se supună
suferinţelor şi umilirii, a luat păcatele
întregii omeniri asupra Sa şi le-a pironit pe cruce şi astfel a adus mântuire
neamului omenesc.
În final Protopopul Reghinului pr. Teodor Beldean a dorit să transmită un
mesaj reghinenilor, la final de an, prin
intermediul publicaţiei noastre „Vreau
să felicit toţi cititorii cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Vă urez un Crăciun fericit, multă fericire, pace şi bunătate în
suflet, să aveţi parte de toată dragostea
celor din jur!”.
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,,Diplomă de Excelenţă” pentru Mihnea Ionuţ Ognean copilul
minune al şahului
Robert MATEI
Mihnea-Ionuţ Ognean, şahistul minune al Reghinului, a fost premiat în
19 noiembrie de Clubul Rotary Reghin pentru performanţele obţinute în
acest an competiţional cu un premiu
în valoare de 1.000 de lei şi o ,,Diplomă de Excelenţă,, înmânată de preşedintele clubului Mihai Badiu. Şahistul
care poate vizualiza pe tabla de şah 15
mutări înainte, a sosit la evenimentul
desfăşurat la „Business Cafe”, însoţit de staff-ul său tehnic compus din
bunicul Ioan Truţea şi tatăl Ognean
Adrian Cristian. Cea mai recentă victorie notabilă a reghineanului a fost la
Campionatul European de Şah pentru
juniori (8-18 ani), disputat în urmă cu
două săptămâni la Porec, în Croaţia,
unde Mihnea, s-a clasat pe locul II la
Open 12 ani, la egalitate cu rusul Shubin Kirill, care a câştigat competiţia cu
7,5 puncte din 9 partide. Reghineanul
este legitimat la Clubul Sportiv Şcolar
Tîrgu-Mureş, iar medalia de argint de
vicecampion european pe care a câştigat-o a fost cucerită la o grupă în care
s-au aliniat la start 110 şahişti din toată
Europa. Şahistul a fost invitat de membrii Clubului Rotary Reghin să împărtăşească tuturor celor prezenţi cum
decurge un campionat mondial şi cum
se pregăteşte înainte de a face cunoştinţă cu partenerii săi? Reghineanul a
mărturisit că are o bază de date cu partide cumpărate de pe internet pe care

le studiază intens, verifică deschiderile
care se potrivesc cu ale sale şi apoi îşi
repetă variantele. Antrenamentul său
durează 4-5 ore zilnic, după care continuă cu studiul individual, ajungând
la circa 30 de ore de şah săptămânal.
„Înainte de fiecare turneu mare, mă
pregătesc la Top 20 dintre adversari,
cărora le studiez partidele şi stilul de
joc plus mă pregătesc circa 4-5 ore cu
antrenorul” a precizat şahistul. Totodată Mihnea a fost rugat de organizatorii
evenimentului să îşi aducă de acasă şi
tabla de şah, iar la final a fost provocat
de preşedintele Clubului Rotary Mihai
Badiu la o partidă...bineînţeles că partida a fost câştigată de campionul mondial, azi elev în clasa a VI-a A în cadrul
Gimnaziului „Alexandru Ceuşianu”.
„Astăzi am avut plăcerea să îl premiem pe Mihnea Ionuţ Ognean, multiplu
campion naţional, european şi mondial

la şah. Este primul reghinean căruia i
se acordă ,,Diploma de Excelenţă,, şi
un premiu de 1.000 de lei, selectat dintre tinerii care promit să devină noua
generaţie de oameni de top. În continuare ne îndreptăm atenţia şi spre alţi
tineri care au excelat anul acesta în diverse domenii, facem sondaje şi până
la terminarea anului şcolar vom anunţa următorul elev care va fi premiat de
Rotary Reghin” a declarat Mihai Badiu,
preşedintele Rotary Reghin.

Mihnea are valoarea coeficientului ELO de 1984 şi
este locul IV mondial la 11
ani
Lumea celor 64 de pătrăţele l-a cucerit
la vârsta de doar 5 ani şi jumătate, când

a descoperit farmecul acestui sport nobil alături de bunicul său Truţea Ioan,
care venea des în vizite la nepoţelul
său. Încet, şahul l-a ajutat pe Mihnea
să-şi formeze o gândire strategică şi
să fie mai organizat. Bunicul, dânduşi seama de potenţialul copilului, l-a
prezentat profesorului Baratoşi Iosif de
la Clubul Sportiv Şcolar Tîrgu-Mureş,
care i-a devenit primul antrenor şi care
i-a şlefuit cu multă răbdare şi pricepere talentul. Întrebat de reporteri ce are
de gând să se facă când va creşte mare,
Mihnea a răspuns ferm „Vreau să ajung
în topul mondial la seniori”. Ognean
Adrian Cristian a prezentat celor prezenţi palmaresul fiului său, care din
anul 2009 a început să cucerească medalii după medalii în întreceri prestigioase, cu rezultate remarcabile chiar şi
în compania seniorilor. În cei aproape
şase ani, el a devenit pe rând campion
naţional şcolar, campion mondial şcolar în 2011, la Open 7 ani, în Polonia,
la Cracovia, vicecampion mondial şcolar în 2013, la Open 9 ani, în Grecia, la
Halkidiki, dublu campion European la
şah-rapid şi şah-dezlegări la categoria
10 ani în acelaşi an. În total are aproximativ 70 de concursuri câştigate. „Mihnea în funcţie de ELO care îl are în
momentul de faţă de 1984, la vârsta de
11 ani este pe locul I în România, locul
II în Europa şi pe locul IV mondial ca
forţă de joc” a precizat tatăl şahistului
în încheiere.

S-a tăiat panglica la noul sediu al Primăriei Breaza

Codruţa ROMANŢA
Zi de mare sărbătoare şi importanţă
pentru comunitatea locală din Breaza
cu ocazia inaugurării noului sediu al
Primăriei. Vineri, 27 noiembrie, pe la
orele amiezii, curtea sediului s-a umplut de oaspeţi veniţi să ia parte la acest
eveniment.
Astfel, Gheorghe Chira, edilul comunei Breaza şi-a văzut un alt vis împlinit,
bifând astfel un alt proiect din multele
avute în decursul mandatului.

Diplome pentru foştii primari
Înainte de a da cuvântul invitaţilor a
avut loc slujba de sfinţire oficiată de
doi preoţi, urmată de discuţii şi vizitarea noului sediu. „Pentru noi este o zi
deosebită pentru că aşa a vrut Dumnezeu ca astăzi să fim în Breaza şi să binecuvântăm această clădire a Primăriei,
care cu eforturi supranaturale s-a făcut,
din bani puţini, muncă multă, cârcotaşi

mulţi, dar cu voia lui Dumnezeu s-a realizat” a spus preotul în discursul său.
Nici foştii primari nu au fost uitaţi,
motiv pentru care le-au fost înmânate
diplome de onoare în semn de recunoştinţă şi pentru aprecierea muncii
pe care dânşii la momentul respectiv
au depus-o, fiind vorba despre Alexandru Butiurcă, Simion Uleşan (postmortem), Farkas Francisc, Ioan Luca,
Brassai Istvan.
„Cred că cetăţenii din comuna Breaza
merită un asemenea sediu şi e clar că
primarul e un bun gospodar şi le doresc ca acest sediu să fie spre folosul tuturor locuitorilor. Asistăm la o dovadă
clară la ceea ce a însemnat o gândire
de dezvoltare în comună. Eu mă simt
oarecum cu sufletul aproape, deoarece
am o parte aici, dinainte de a fi parlamentar. Puţini primari sunt aşa gospodari în judeţ, care să facă cu bani puţini
un lucru aşa de mare” a declarat deputatul Gliga Vasile Ghiorghe, prezent la
eveniment.
Tot cu această ocazie a fost dezvelită o

placă ce se doreşte a rămâne veşnic în
sediul Primăriei, să amintească urmaşilor faptul că au existat înaintaşi care
s-au chinui pentru această clădire. Primăria a fost edificată ca şi construcţie
în anul 1907.
„Am început această lucrare în martie
2015 după o consultare cu proiectanţii
de la Cluj. Era încă zăpadă pe acoperiş”
îşi aminteşte primarul Gheorghe Chira. Edilul a analizat situaţia, s-a întrebat
dacă e momentul să demareze o astfel
de lucrare având în vedere că Primăria
pe care o conduce nu are un buget bogat, dar cu chibzuinţă şi socoteală s-au
gospodărit cum au ştiut mai bine.
„Am pus pe hârtie ideile mele, iar mai
departe specialiştii au pus proiectul în
practică. Apoi am fost nevoit să găsesc
un constructor care să lucreze fără
bani. Este o Primărie de care beneficiază toţi locuitorii, pentru că asta a fost
ambiţia mea când am ajuns în Primărie în 2004, să lucrez pentru cetăţeni.
Vreau să mulţumesc şi familiei mele

pentru că deseori am ajuns acasă doar
seara, angajaţilor pe care în decursul a
nouă luni i-am mutat din faţă în spate,
din spate în faţă şi cărora nu le-a fost
uşor” a precizat primarul.
Noul sediu are acum o suprafaţă de
600 metri pătraţi şi găzduieşte birouri
pentru toate serviciile cum ar fi contabilitate, stare civilă, taxe şi impozite, resurse umane, secretariat, centru
agricol, asistenţă socială şi bineînţeles,
biblioteca comunală care se află tot în
acest sediu. O sală a fost alocată şi consilierilor locali pentru ca şedinţele de
consiliu să poată fi desfăşurate într-un
cadru adecvat.
Câteva tablouri împodobesc pereţii
holului, cu poze ce stau mărturie muncii depuse, cu imagini din timpul lucrărilor de modernizare a sediului.
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Superstiţii populare româneşti

Ce nu ai voie să faci sau ce trebuie să faci pentru a-ţi merge bine
în anul care vine
În ajunul Crăciunului:
Trebuie adunate acasă toate lucrurile care au fost date
cu imprumut.

De Crăciun:
În apa în care te speli dimineaţa, trebuie să pui o nucă,
pentru ca să fii sănătos în anul ce vine; pune şi bani
de argint, ca să ai şi câştig. Când se scot din cuptor
plăcintele, se pun într-o sită şi se spune: “Cum e sita
mea de plină, aşa să fie şi casa mea de îmbelşugată”
Cine îşi pune o dorinţă, poate afla dacă i se va împlini
turnând într-o cană mai mare 9 pahare mici cu apă; a
doua zi de Crăciun, va măsura să vadă dacă sunt tot
9 pahare cu apă, ceea ce înseamnă că dorinţa sa se va
împlini. Dacă apa a scăzut, mai are de aşteptat, mai
mult sau mai puţin.
Nu se dă nimic cu împrumut. La masă, se mănâncă
mai întâi un fel gătit cu carne de pasăre, căci vei fi
uşor ca pasărea (sau peşte ori iepure). Tinerii căsătoriţi trebuie să meargă la naşi şi la părinţi, a doua zi
de Crăciun.

De 1 ianuarie:
Nu da bani cu împrumut, căci vei da tot anul. Cine nu
are bani asupra sa, tot anul va fi sărac. Nu se doarme,
pentru că vei fi leneş şi somnoros. Dacă coşi în ziua
de 1 ianuarie, vei avea mare noroc; un băiat sau o fată
dacă coase, se va căsători curând. În noaptea dintre
ani, românii nu pun pe masă preparate din carne de

pasăre, pentru a “nu da înapoi” sporul din casă. În
funcţie de meseria pe care o are fiecare, dimineaţa, pe
nemâncate, va mânui uneltele ce-i sunt de folos (plugarul va lucra cu sapa, morarul va măcina ceva etc.).
Copiii mici se duc la moaşa, care-i va da de grindă,
pentru a creşte mari.

Cum sărbătoresc Crăciunul şi Anul Nou saşii din Reghin!

Robert MATEI
Sărbătorile de iarnă sunt prilej de tradiţii vechi, prin care oamenii celebrează naşterea lui Iisus şi întâmpină cu
speranţă noul an. Ca în orice comunitate, şi saşii au obiceiuri diverse şi
frumoase de sărbătorile de iarnă, unele
mai răspândite, altele cu specific local.
Pentru a afla mai multe amănunte despre felul cum sărbătoresc saşii din Reghin Crăciunul şi Anul Nou, am făcut o
vizită la Forumul German din Reghin,
de pe strada Piaţa Petru Maior, nr.32,
unde am discutat cu Robert Zajzon,
preşedintele Forumului German din
Reghin şi preotul evanghelic Johann
Zey. Robert Zajzon în vârstă de 65 de
ani, este născut şi crescut la Reghin,
este omul care de 14 ani conduce Forumul German cu tact şi înţelepciune
şi ne-a povestit cum petrec azi, sărbătorile de iarnă saşii, care nu au emigrat
din Reghin. „Serbările de iarnă de aici
se aseamână cu cele din toată Transilvania, mai puţin colinda specifică fraţilor noştri ortodocşi. Saşii sărbătoresc
mai mult în familie şi chiar zicem legat
de Crăciun că este o tradiţie pură a familiei . Dar asta nu înseamnă că atunci
când ne întâlnim în seara de Crăciun la
Biserică nu ne bucurăm împreună, nu

ne strângem mâna şi nu ne urăm multă
sănătate şi prosperitate” a explicat preşedintele Forumului German. Zajzon
spune că „Pomul de Crăciun” există
şi în tradiţia săsească, unde se aşteaptă cadourile şi turtele dulci din partea
celor dragi şi este în special cel mai aşteptat moment de copii. Forumul German din Reghin, momentan numără
240 de persoane din Reghin, Ideciu de
Jos, Ideciu de Sus, Logic, Batoş şi Petelea cu cotizaţii la zi. „Bineînţeles că nu
mai putem vorbi de familii pur săseşti
într-o epocă a globalizării, majoritatea
fiind familii mixte, care trăiesc în spiritul şi rigurozitatea educaţiei poporului german” mai adugă Zajzon . Un
rol important în reuşita sărbătorilor
de iarnă îl are ,,Cercul de Femei” care
îşi demonstrează anual măiestria în
arta gătitului, la o serie de festivaluri de
tradiţii şi obiceiuri săseşti unde standul
Reghinului face senzaţie cu specialităţile culinare locale şi prăjiturile apetisante din Reghin. Forumul German
are şi un Ansamblul de dansuri săseşti
denumit ”Goldregen” (Ploaia de aur)
de seniori şi un ansamblu de juniori,
înfiinţate de Kintzel Ludowic şi care
acum este coordonat de Hans Mera, iar
mai nou beneficiază şi de sprijinul unui
alt coleg Balla Deneş. Ansamblurile să-

seşti sunt „Ambasadorii Reghinului”
la diverse evenimente culturale în ţară
şi în străinătate. În 2014 ansamblurile
săseşti din Reghin au fost invitate prin
intermediul Bisericii Evanghelice să
susţină reprezentaţii în Germania şi în
Austria, iar în 2016 au de onorat alte
spectacole în Germania şi în Elveţia. În
fiecare sfârşit de an, înainte de Crăciun,
la sediul Forumului German vin o serie de clase de la secţia germană din
cadrul Gimnaziului „Augustin Maior”
unde prezintă serbarea tipic săsească
pentru părinţi şi bunici. Preşedintele
Robert Zajzon, ne-a mai declarat că la
sediul Forumului German se organizează în fiecare an Revelionul în colaborare cu „Cercul de Femei” şi Biserica Evanghelică, unde saşii sărbătoresc
până dimineaţa. „Se socializează, se
joacă remy, jocuri distractive şi se dansează. Ne întâlnim şi câte 20 de familii
şi fiecare aduce de acasă într-un coşuleţ
mâncăruri specifice gătite de bucătăresele noastre, dar de regulă servim masa
din coşul vecinilor pentru că mâncarea
de acasă o cunoaştem” a recunoscut
amuzat preşedintele Robert Zajzon.

În Seara de Crăciun se împart daruri pentru copii şi
părinţi nevoiaşi
Pe parte religioasă, preotul Johann Zey
ne-a explicat că în Ajunul Crăciunului
la ora 18.00, se celebrează în Biserica
Evanghelică din Reghin slujba „Naşterii Mântuitorului” la care îşi aduc aportul şi copiii înscrişi la secţia germană
din municipiu care prezintă an de an
o scenetă de teatru despre „Naşterea
Domnului”. „Într-un an am avut 47 de
copii implicaţi în diverse roluri dintre
care doar 9 erau evanghelici, restul au
fost elevi de alte confesiunii, dar care
învaţă la secţia germană a Gimnaziului
„Augustin Maior”, ceea ce este îmbucu-

rător. Înseamnă că există interes şi din
partea celorlalte naţionalităţi conlocuitoare din Reghin să cunoască tradiţiile
noastre şi vor o altă educaţie , iar noi
îi primim cu drag” declară preotul care
din anul 2010 păstoreşte cea mai veche
Biserică a urbei, a cărei construcţie a
început în 1330. Totodată, în seara de
Crăciun se împart în biserică daruri
pentru nevoiaşi şi pentru copii, pacheţele cu dulciuri şi jucării cumpărate
din banii donaţii de Asociaţia Saşilor
Nord-Transilvăneni din Austria, iar
din partea Bisericii se oferă un ajutor
bănesc pentru încălzirea locuinţelor pe
timpul iernii celor mai săraci enoriaşi.
Biserica Evanghelică din municipiu are
şi o publicaţie oficială „Der Kirchenbote im Reener Landchen” („Vestea Bisericilor în Ţinutul Reghinului”) care
a fost fondată în anul 2008 de preotul
Zoran Kezdi. Primul număr al revistei
a fost tipărit la 1 octombrie şi a fost
editat la început, în format de 4 pagini
pe coli alb-negru. De la numărul 11 al
revistei, odată cu schimbarea preotului, editarea a fost preluată de Johann
Zey care i-a mărit numărul de pagini
şi a trecut la grafica color. Publicaţia se
tipăreşte de patru ori anual şi abordează programul bisericesc a celor opt parohii la care slujeşte preotul reghinean,
ştiri despre realizările bisericeşti şi programul cununiilor şi înmormântările.
În final, preotul Johann Zey a transmis
un mesaj de Crăciun tuturor reghinenilor „Vă doresc multă sănătate şi binecuvântare şi pentru acest An Nou. Să
dea Dumnezeu să-l trăiţi cu pace şi cu
sănătate!”.

ANUNŢURI
Casă de amanet angajează
personal. 0758.236.323
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An plin de realizări pentru administraţia locală
a comunei Gurghiu
Codruţa ROMANŢA
Odată cu venirea iernii administraţiile
locale oferă o importanţă deosebită asigurării căldurii în instituţii. De această
problemă s-a ocupat şi primarul comunei Gurghiu, Laurenţiu Dumitru Boar,
care a asigurat lemne de foc pentru
toate şcolile şi grădiniţele de pe raza
comunei, dar pe lângă acestea a oferit
şi sprijin financiar.
Dacă ar fi să luăm pe rând fiecare localitate în parte, aparţinătoare comunei
Gurghiu şi să amintim doar câteva dintre lucrările realizate în decursul acestui an, am realiza că locuitorii comunei
au parte de un primar destoinic.

Exemplu de bună convieţuire oferit de cultele din
Gurghiu
Începem cu localitatea Gurghiu unde
s-a reabilitat exteriorul Căminului Cultural, s-au pietruit străzile laterale şi s-a
pavat curtea şcolii generale din localitatea Gurghiu. Un lucru de o mare importanţă este faptul că au fost depuse
două proiecte pentru finanţare din fonduri europene, şi-anume reabilitarea
Colegiului Silvic Gurghiu în valoare de
500 de mii de euro şi reabilitarea drumului DC 10 Gurghiu – Comori. Un
alt proiect face referire la reabilitarea
Uliţei Mici din Glăjărie, cât şi amenajarea centrului din acelaşi sat în valoare
de 1 milion de euro, dacă acest proiect
va fi finanţat.
Vor începe lucrările de pavare în curtea
celor două blocuri de pe strada Republicii.
Toate parohiile de pe raza comunei au
primit sprijin din partea administraţiei locale. Tot la capitolul culte, este de

consemnat faptul că parohia greco catolică va primi teren pentru construirea unei biserici în localitatea Gurghiu.
Totul pentru a fi aplanate conflictele
între culte. „Biserica ortodoxă din
Gurghiu a fost construită de enoriaşii
greco catolici care erau majoritari în
acele timpuri, dar pe parcurs s-a trecut la ortodoxism, nemaivrând să-şi
schimbe acum religia, fiind botezaţi şi
cununaţi la ortodocşi. Avem doi preoţi
tineri, atât ortodox cât şi greco catolic
şi pot spune că mă bucură faptul că
ei se înţeleg şi nu au vrut să ajungă la
conflicte, instanţă şi cheltuieli, aşa cum
s-a întâmplat în localitatea Caşva unde
mulţi ani s-au judecat. Din acest motiv
încercăm să-i ajutăm pe greco catolici
să-şi construiască un lăcaş de cult, să le
acordăm o suprafaţă de teren unde să
fie amplasată această biserică” a declarat Laurenţiu Boar, primarul comunei
Gurghiu.
Tot la realizările din acest an intră şi
casa mortuară care s-a dat în folosinţă,
aceasta putând fi utilizată de toţi enoriaşii indiferent de cult.

În cursul anului, fiecare
sat din comună a beneficiat de diverse lucrări
Trecând pe hartă peste râul Gurghiu,
ajungem în Adrian, localitate unde în
acest an s-a reabilitat Căminul Cultural
atât în interior cât şi exterior, iar drumurile au fost reparate spre bucuria
locuitorilor.
În satul Caşva s-au pietruit toate străzile laterale şi s-a lucrat intens la drumul
forestier Similoaia. Tot în acest sat au
fost realizate două poduri şi un zid de
sprijin de apărare de mal.
Urcăm din Caşva în Păuloaia, unde şi
aici s-a construit un zid de sprijin, s-au
pietruit drumurile laterale şi totdată
s-a făcut un drum nou de aproximativ
500 de metri de balast. Pentru ca bucuria locuitorilor să fie cu adevărat împlinită, au fost demarate lucrările pentru
construirea unui Cămin Cultural care
lipsea cu desăvârşire din localitate şi de
care locuitorii duceau lipsă.
În satele Larga de Jos, Larga de Sus şi
Fundoaia, administraţia locală a exe-

„Fulgi de Nea” a adus pachete copiilor din Reghin
Codruţa ROMANŢA
Organizat la început ca un festival al
colindelor ce se desfăşura în centrul
municipiului, „Fulgi de Nea” a îmbrăcat în această iarnă alte haine. S-a hotărât să se aducă o schimbare în desfăşurarea acestui eveniment dedicat
copiilor, astfel că „Fulgi de Nea” s-a
transformat într-o acţiune binevenită

pentru toţi copiii de pe raza municipiului Reghin, care frecventează creşa,
grădiniţa, şcoala primară, gimnazială şi
liceul. Instituţiile şcolare au raportat un
număr de 7475 de copii care vor primi
pachete în acest an de la Moş Crăciun.
Pachetele au fost distribuite la sediile
şcolare, pachete ce conţin dulciuri.
Un număr de 63 de copii prezenţi din
cei 80 înscrişi la Creşa nr. 1 Reghin
din cartierul Mihai Viteazu au primit

pachete de la Moş Crăciun. „Îl aşteptăm şi în acest an pe Moş pentru că
Primăria ne-a ajutat cu aceste pachete,
motiv pentru care ţinem să le mulţumim. Majoritatea copiilor îl aşteaptă cu
drag pe Moş, de ceva vreme. Sunt care
nu ştiu încă despre ce este vorba, dar îl
aşteaptă” ne-a declarat Codruţa Gliga,
directorul Creşei din Reghin.

cutat lucrări de pietruire a drumurilor
a străzile laterale. O lucrare importantă
în această zonă a fost repararea drumului forestier Osoi. Tot pe parte de
infrastructură rutieră intră amenajarea
a două drumuri laterale pe o distanţă
de circa 800 de metri.
În Glăjărie toate cele 37 de străzi laterale au fost pietruite. S-a trecut la modernizarea totală a Căminului Cultural
din Glăjărie atât partea interioară cât
şi exterioară. „Glăjărenii pot beneficia de servicii medicale într-un cadru
modern având în vedere faptul că dispensarul medical a trecut prin etapa
modernizării. După realizarea terenului multi sport, era nevoie de un grup
sanitar, obiectiv ce a fost dus la îndeplinire. Drumul forestier Cracul Mic
pe o distanţă de 710 metri şi drumul
forestier Cracul Mare pe o distanţă de
2 km au fost balastate şi s-au curăţat
şanţurile şi rigolele” a declarat Laurenţiu Dumitru Boar, primarul comunei
Gurghiu.
Sunt pe punctul de finalizare la lucrările de introducere a apei potabile în
Orşova Pădure, Orşova Sat, cât şi în
Comori şi se continuă cu extinderea
reţelelor stradale din Orşova şi Orşova
Pădure. Şi aici s-a construit un zid de
apărare de mal în zona Răcoţeşti.
Trecând în calendar aceste evenimente
realizate în acest an, la capitolul planuri de viitor intră pietruirea drumului
Gurghiu – Comori – Sânmihai. „Aici,
în Comori, din cauza numărului mic
de copii, aceştia sunt transportaţi la alte
şcoli şi grădiniţe din comună, astfel că
s-a trecut la reabilitarea şcolii din Comori pentru ca aceasta să poată intra
în conservare” a conchis primarul comunei Gurghiu.
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Despre arhitectură pentru liceeni

Codruţa ROMANŢA
Cele mai bune proiecte de arhitectură
din judeţul nostru premiate în cadrul
“Anuala Arhitecturală Mureş 2015”
au fost prezentate la Casa de Cultură
“Eugen Nicoară” din Reghin, joi 10 decembrie printr-o expoziţie ce a cuprins
peste 35 de lucrări.
La vernisajul expoziţiei au luat parte
elevi ai Liceului “Petru Maior”, scopul
acestei întâlniri fiind de a mediatiza
munca pe care o desfăşoară breasla
arhitecţilor, printre care se numără
proiectanţii, urbaniştii, restauratorii de
monumente, arhitecţii peisageri. “În
momentul în care un arhitect a termi-

nat şcoala şi a obţinut dreptul de semnătură, poate deja să lucreze. Problema
arhitecţilor este că trebuie să creeze
pentru România o generaţie de beneficiari educaţi care trebuie să le înţeleagă
mesajele. Asta pentru că de cele mai
multe ori populaţia încearcă să-şi rezolve singură problemele de concepţie.
Este vorba despre o breaslă întreagă
care este puţin vizibilă în societate, dar
a căror muncă în alte state europene
este considerată de interes public. România nu a adoptat încă o astfel de hotărâre de a decide că munca arhitecţilor
şi proiectele sunt în general o problemă
de interes public, dar considerăm că
explicând generaţiilor viitoare şi chiar
generaţiilor contemporane despre ce

este vorba în munca noastră, poate deveni mai vizibilă şi într-adevăr de interes public” a precizat Adriana Raus,
vicepreședintele Ordinului Arhitecților
din România, Filiala Mureș.

ce a sărbătorit 75 de ani de existenţă.
Moderatorul manifestării a fost prof.
Marin Şara, preşedintele Despărţământului Reghin, care a făcut o trecere
în revistă a evoluţiei istorice şi sociale
a urbei, a vorbit despre generaţia de
aur a astriştilor reghineni, despre ziarele vremii şi despre bogata activitate
a Despărţământului ASTRA Reghin în
perioada sa de măreţie şi glorie. Prof.
univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele
Asociaţiunii ASTRA, în expunerea sa,
a făcut referire la Importanţa ASTREI
în viaţa socială românească, declarând
că „ASTRA este o cetate a luptei pentru unitate naţională”. Conferenţiarul
a mai evocat momentul 1848 în viaţa
poporului român, momentul înfiinţării ASTREI, a schiţat personalitatea lui
Andrei Şaguna, iar în final a prezentat
succint evoluţia Asociaţiunii în timp,
evidenţiindu-i momentele de glorie.
Lazăr Lădariu, preşedintele Despărţământului Central Judeţean Mureş
al ASTREI, a prezentat comunicarea
intitulată „Vasile Netea - cronicar al
ASTREI reghinene”, punând accent
pe subtilitatea cu care Netea a reuşit
să surprindă cele mai importante aspecte din viaţa Despărţământului în
cartea „Sub stindardul ASTREI”. Lazăr
Lădariu a mai vorbit şi despre conducătorii ASTREI reghinene şi a făcut

referiri la membrii Asociaţiunii din
arealul reghinean care au fost oameni
din toate categoriile sociale. Dr. Vasile Lechinţan din Cluj-Napoca unul
dintre cei mai importanţi cercetători
contemporani ai istoriografiei româneşti, a susţinut la Reghin comunicarea
„Martiri români din zona Reghinului
la 1848-1849”, în care a amintit jertfele
românilor din Reghin şi împrejurimi,
care şi-au apărat limba şi naţiunea şi a
făcut referiri şi la atrocităţile săvârşite
de horthyşti împotriva românilor la Ip
şi Treznea. Cercetătorul a susţinut cu
argumente solide, că data de 15 martie 1848, sărbătorită cu fast chiar şi în
ţara noastră, reprezintă o zi neagră din
istoria României. Dr. Liviu Boar, directorul Arhivelor Naţionale Mureş, a
susţinut comunicarea „ASTRA Reghin
în documente de arhivă”, în cadrul căreia s-a referit la marile personalităţi
ale Reghinului, la arhiva astristă, la
volumul de documente referitoare la
Despărţământul Reghin al ASTREI,
apărut în 2001 şi reeditat în 2014. Dr.
Florin Bengean a prezentat comunicarea ,,Contribuţia preoţimii mureşene la
realizarea idealului naţional,, în care a
evidenţiat jertfele preoţilor mureşeni
şi contribuţia lor la realizarea marelui
ideal al neamului românesc, unitatea
naţională. Dimitrie Poptămaş, pre-

“Anuala Arhitecturală Mureş 2015”, a
fost realizată pe categorii de proiecte,
patru la număr şi-anume Arhitectura
Locuinţei, Arhitectura altor programe
decât locuinţa, Arhitectura Spaţiului
Public şi Arhitectura pentru Tineri
unde a fost oferit câte un premiu pentru fiecare secţiune. Câştigătorul, numit de juriul de specialitate la categoria
Arhitectura Locuinţei, a fost reghineanul Klaus Birthler cu proiectul Casa
Vultur”. Casa “Vultur” are o suprafaţă

de 334 metri pătraţi şi se află pe strada Strâmbă din Reghin. Cu un consum
redus de energie și emisii minime de
CO2, este un răspuns la provocările
Europa 2020, construită pentru un lutier din Reghin și familia sa.
Anuala de Arhitectură Mureș 2015 este
un proiect cultural finanțat din timbrul
arhitecturii, format dintr-un șir de evenimente menite să aducă arhitectura
în atenția opiniei publice, să recunoască, să recompenseze și să promoveze
excelența în arhitectură, să anime colocviul pe tema arhitecturii în cadrul
breslei și al societății, să formeze publicul în spiritul valorilor arhitecturii

Comunicări ştiinţifice marca ASTRA Reghin
Robert MATEI
Despărţământul Reghin al Astrei a organizat în perioada 20-21 noiembrie
Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice
„Cultură şi Civilizaţie pe meleaguri
Transilvănene – Rolul Despărţământului Reghin al Astrei în Dezvoltarea Ştiinţei, Învăţământului şi Culturii”. În cadrul sesiunii de comunicări invitaţi de
marcă ai Astrei, în frunte cu prof.univ.
dr. Dumitru Acu, Preşedintele Asociaţiunii ASTRA, au evocat personalităţi
reghinene şi personalităţi ale culturii
româneşti.
În 21 noiembrie 2015, cei prezenţi au
vizitat obiective de interes istoric precum şi unele biserici din municipiul
Reghin.

ASTRA este o cetate a luptei pentru unitate naţională
Evenimentul organizat la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” a debutat cu intonarea Imnului Naţional al României
şi Imnul Astrei, după care directorul
instituţiei Ioan Conţiu a transmis un
cuvânt de bun venit invitaţilor şi publicului şi a amintit celor prezenţi că
în acest an, instituţia pe care o condu-

şedintele Fundaţiei Culturale „Vasile
Netea”, a prezentat comunicarea „O
dedicaţie pe o carte şi semnificaţia ei”,
amintind de un destin tragic, al unui
erou Iuliu Şerbănuţiu, făcând referire
la o carte pe care Netea i-a dedicato acestuia. Cărturarul Ilie Şandru, la
cei 80 de ani de existenţă, a prezentat
comunicarea „Un topliţean în Memoriile lui Vasile Netea -arhiereul Dumitru Emilian Antal”. Scriitorul, care a
absolvit în tinereţe Şcoala Pedagogică
Română din Reghin, a depănat şi o
serie de amintiri care îl leagă de acest
municipiu şi a relatat circumstanţele
prin care l-a cunoscut pe dr. Eugen Nicoară. La finalul sesiunii de comunicări
,Mircea Dorin Istrate, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Filiala Mureş,
a acordat diplome de participare unor
personalităţi precum Dumitru Acu,
Marin Şara, Ilie Şandru, Lazăr Lădariu,
Dimitrie Poptămaş, Liviu Boar, Florin Bengean şi Sorina Bloj, după care
a recitat din creaţia poetică personală.
În program, a urmat un spectacol muzical-coregrafic, susţinut de membrii
Ansamblului „Doina Mureşului” al
Casei Municipale „Eugen Nicoară” Reghin, coordonaţi de referentul cultural,
Valerica Frandăş.
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Peste 500 de pomi de Crăciun confiscaţi de poliţişti
În baza planului de acțiune ,,Sărbători
de Iarnă în Siguranță!”, poliţiştii mureşeni acționează, pentru menținerea
ordinii și siguranței publice, precum și
pentru protejarea drepturilor și intereselor comerciale ale cetățenilor prin verificarea legalității activităților comerciale desfășurate cu produse specifice
sărbătorilor de iarnă.
Astfel, în perioada 10 - 17 decembrie
a.c., la nivel judeţean, polițiștii au
desfășurat 35 de acțiuni și controale
pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori și de pomi de
Crăciun, verificarea legalității transporturilor materialelor lemnoase și
verificarea legalității comercializării
pomilor de Crăciun în piețe, târguri și
oboare.
Pentru
neregulile
constatate,
polițiștii au aplicat 41 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de aproape 52.420 de lei. De asemenea, polițiștii
au ridicat, în vederea confiscării, 546 de
pomi de Crăciun, în valoare de 13.650
de lei, 157 de metri cubi de material
lemnos, în valoare de 38.200 de lei.
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