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Am ales această temă de editorial pentru că „Glasul Văilor” sărbătoreşte în
această lună, 100 de ediţii tipărite, o fi
mult o fi puţin, nu ştiu, timpul dar cert
este că dacă ar fi să fac o comparaţie cu
durata vieţii unui om care împlineşte
100 de ani, e foarte complicat. Oamenii de ştiinţă din întrega lume încearcă să găsească antidotul pentru a opri
procesul de îmbătrânire de sute de ani,
optimiştii spun că nu va mai dura mult
până când cercetătorii vor crea o pas-

Cum să ajungi la 100 de ani?
tilă anti-îmbătrânire. Până în prezent
s-au publicat o sumedenie de teorii
despre cum poţi să trăieşti 100 de ani,
sfaturi care sunt respectate cu sfinţenie
de milioane de oameni. Pe de altă parte, un grup de specialişti din Anglia au
publicat un studiu al evoluţiei corpului
uman până în anul 102.006, din care
reiese faptul că până în anul 3000 omul
va avea o înălţime medie de 2 metri şi
va trăi peste 120 de ani. În urmă cu
zece ani, un om de ştiinţă englez explica că în viitor, bărbaţii şi femeile vor
suferi mutaţii îngrozitoare. Însă până
vom avea omul perfect, care se pare că
va trăi pe pământ abia peste 100.000 de
ani, am selectat pentru cititorii noştri o
teorie incredibil de simplă despre cum
poţi să trăieşti un secol, dar care pare
cea mai plauzibilă. Pe mine m-a convins teoria care spune că dieta săracă în
calorii încetineşte îmbătrânirea. Dovezile pentru acest fenomen surprinzător
au fost descoperite încă din anii 30 ai
secolului trecut, când specialiştii au
observat că şobolanii subnutriţi trăiau cu până la 40% mai mult decât cei

hrăniţi foarte bine, scria ziarul “Times”
în urmă cu câţiva ani. Aceste rezultate
au fost testate ulterior în laborator pe
muştele de oţet, pe viermi şi pe maimuţe. Cercetările preliminare în ceea ce-i
priveşte pe oameni indică faptul că unii
factori ce duc la îmbătrânire, precum
nivelul glucozei în sânge, tensiunea arterială şi colesterolul, revin la limitele
normale odată cu trecerea la o dietă
săracă în calorii. Cercetătorii fac progrese în procesul de înţelegere, la nivel
molecular, de ce dieta săracă în calorii
încetineşte procesul de îmbătrânire.
Aceştia au constatat că resveratrolul (o
substanţă care se găseşte în vinul roşu),
creşte durata de viaţă a muştelor de
oţet. Resveratrolul amplifică acţiunea
unei molecule, numite Sirt1, prezentă
în toate formele de viaţă şi produsă ca
răspuns la stres. “Este asemenea unui
serviciu de urgenţă pentru celule, numai că resveratrolul este ca o alarmă
falsă” explică specialistul Sinclair. De
ce această dietă săracă în calorii încetineşte îmbătrânirea? Înfometarea supune organismul la un stres constant,

forţându-l să reziste la un tip de stres
mai mare decât cel care produce îmbătrânirea celulelor. E un fel de vaccinare
proprie împotriva trecerii timpului. Nu
va mai dura mult până când oamenii
de ştiinţă vor crea o pastilă anti-îmbătrânire. Totul este ca aceştia să poată
crea o formă de resveratrol care să fie
uşor absorbită de corp şi care să nu
aibă efecte secundare. Această ipoteză
mi se pare printre cele mai plauzibile
şi în cazul reghinenilor care au trăit 100
de ani şi peste, pentru că toţi care au
parcurs un secol de viaţă au avut vieţi
complicate ori au fost martori ai Revoluţiei de la 1848, participanţi, prizonieri sau victime colaterale în Cele Două
Războaie Mondiale, care au adus cu ele
foamete şi lipsă de alimente. Argumente clare care pot demonstra şi în cazul
reghinenilor că au avut parte involuntar de diete sărace în calorii şi o mulţime de neajunsuri dar care paradoxal
le-a prelungit firul vieţii.
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ACTUALITĂŢI

La 100 de ediţii, Glasul Văilor omagiază reghinenii care au
trăit 100 de ani

Pentru nr. 100 al ziarului Glasul Văilor, am realizat pentru cititorii noştri un număr de colecţie, “cireaşa de pe tort” fiind un articol intitulat
sugestiv “Se caută cel mai longeviv reghinean?”. Articolul este un studiu ce face referire la 10 reghineni care au trăit 100 de ani, peste un secol,
şi topul la zi a celor mai vârstnici cetăţeni ai municipiului. Informaţiile au fost obţinute prin studii amănunţite în presa vremii în arhivele bisericeşti, din declaraţiile celor mai vârstnici localnici şi prin intermediul unor descendenţi care au putut oferi relaţii cu privire la acest subiect
şi au pus la dipoziţia publicaţiei noastre documente sau fotografii care să ateste că au avut părinţi, bunici sau străbunici care au parcurs un
secol de viaţă. După cercetările întreprinse de mine, la ora actuală cel mai longeviv reghinean este o doamnă, Ana Pop, care a împlinit vârsta
de 102 ani în luna decembrie 2015 şi care locuieşte de mai bine de 15 ani la o fiică pe strada Iernuţeni, însă dat fiind faptul că aparţinătorii
nu ne-au permis o discuţie cu recordmena de vârstă în viaţă a Reghinului în vederea publicării unui interviu în „Glasul Văilor”, premiul s-a
raportat următoarei decane de vârstă Rozsa Szabo, care în luna august va trece pragul unui secol de viaţă.

Ana Pop şi Rozsa Szabo cele mai longevive reghinence în viaţă
Cu ocazia împlinirii a 100 de numere a
publicaţiei “Glasul Văilor”, conducerea
ziarului a premiat-o pe Rozsa Szabo,
cu un tort, un buchet de flori şi o “Diplomă de longevitate”. În 11 august reghineanca va trece pragul unui secol de
viaţă cu voia lui Dumnezeu. Rozsa este
descendenta familiei nobiliare Barothi
din Iernuţeni, recunoscută încă de la
1661 chiar de principele Mihai Apafi I.
Totodată femeia de 99 de ani şi 7 luni
se poate mândri că este singura reghineancă în viaţă care a fost martoră la
vizita Reginei Maria în Iernuţeni din
15 august 1926. Au mai existat exemple
de oameni cu vârste foarte înaintate şi
în zona Reghinului, cum ar fi preotul
Lupu din Hodac care a trăit 118 ani,
consemnat de cărturarul Petru Maior

GlasulVăilor a premiat-o pe Rozsa Szabo pentru longevitate

Zef Iosif a trăit 135 de ani sau regretabilă greşeală de tipar?
După studiile intreprinse de mine în matricolele bisericeşti şi în cimitirele din municipiu, în Arhivele
Naţionale şi în istoria presei locale am descoperit că
decanul de vârstă care a trăit cel mai mult în Reghin
în ultimii 300 de ani este evreul Zef Iosif care conform unei ştiri din 1945 “Evreii din Reghin în drum
spre patrie” din ziarul local “Egalitatea”, apare în
dreptul numelui său anul naşterii 1811, ceea ce presupune că reghineanul avea 135 de ani la acea dată,
dacă nu cumva a fost greşeală de tipar. Pe locul doi
în clasamentul celor mai longevivi reghineni este o
unguroaică Hejas Iren şi Zsukan după ce-a de a doua
căsnicie, de pe strada Apalinei, care a trăit 103 ani
şi 11 luni, iar pe locul III s-a clasat Szilagyi Ester (n.
Fekete) care a trăit 103 ani.
103 ani Iren Olainek (1900-2003) căsătorită Hejas şi
recăsătorită cu Zsukan Adolf din Bistriţa a trăit 103
ani şi 11 luni. În tinereţe a lucrat ca moaşă în cadrul
Spitalului orăşenesc, a fost muncitoare la un gater de
prelucrare a lemnului, într-un birt şi la final a primit
din partea statului o pensie de ajutor social. A fost
căsătorită cu pantofarul Hejas Ludovic cu care a avut
doi copii Ludovic jr. şi Ştefan, ambii zidari constructori. Ştefan în al Doilea Război Mondial a luptat în
Armata Maghiară după care a căzut prizonier timp
de 11 luni într-un lagăr din URSS până în august
1945. Ludovic a fost telegrafist în cadrul Poştei. După
moartea soţului, Iren s-a recăsătorit cu Adolf Zsukan
din Bistriţa alături de care a mai trăit 15 ani pe strada
Apalinei la nr. 46. După moartea celui de al doilea
soţ, a fost îngrijită de nora sa, Ileana, deoarece în ultimii ani din viaţă a orbit. Fiul cel mare Ludovic, s-a
căsătorit cu o evreică şi a plecat în Israel în 1964 unde
a decedat în 2009, iar fiul cel mic a trăit în Reghin şi a
decedat în 2010. Zsukan Iren a trecut la cele veşnice
în 8 decembrie 2003, fiind înmormântată în cimitirul
reformat din municipiu.
103 ani Szilagyi Eszter (n. Fekete) (1902-2005) S-a
născut la Toldal în 12 iunie 1902 şi a fost căsătorită
cu Szilagyi Iosif împreună cu care au avut 5 copii. În
perioada celui de al Doilea Război Mondial, Iosif a
fost trimis pe front în Armata Maghiară şi apoi a fost
capturat prizonier de Armata Sovietică. În perioada
războiului Ester s-a refugiat la Topliţa într-o pădure
şi după întoarcerea soţului din lagăr au luat viaţa de la

zero. Au cumpărat o casă în satul Filpiş comuna Breaza. După moartea soţului, s-a mutat la Reghin unde
din 1980 a locuit la nepoata sa Szilaghy Zsuzsanna
pe care a ajutat-o să îşi crească strănepoţii. A avut 5
copii, 7 nepoţi şi 10 strănepoţi. A fost o femeie activă,
creativă şi sociabilă, care a căutat permanent latura
veselă a vieţii. A murit de bătrâneţe la 103 ani, în 26
mai 2005 şi este înmormântată în cimitirul reformat
din Reghin.
102 ani Carolina Schuller (1850-1953) S-a născut în
16 aprilie 1850 în familia lui Iozsef Theil şi Regina
Halrich. Şi-a serbat ziua de naştere la 102 ani în Germania (era bunica lui Robert Schuller din Reghin).
Femeia a trecut la cele veşnice în 5 mai 1953 fiind
înmormântată în cimitirul săsesc din Reghin.
101 ani Luca Ioan (1907-2008) S-a născut în Filpişu
Mare în 11 iunie 1907. A trecut prin două războaie
mondiale, cinci regimuri politice, patru regi şi patru
preşedinţi, nu a umblat nicio zi la şcoală, dar pentru
aceea s-a descurcat cu banii. În 1914 l-a cunoscut
personal pe Aurel Vlaicu cu ocazia vizitei aviatorului
la Tîrgu-Mureş pe râtul Măcelarilor, unde Vlaicu a
efectuat mai multe zboruri cu copii la bord. S-a căsătorit în 1932 cu Ioana Luca, a avut patru copii şi
a luptat pe front în cel de al Doilea Război Mondial
din 1942 până în 1945 în armata maghiară cu care
a traversat pe jos Germania, Italia, Franţa, Austria şi
Rusia. De-a lungul vieţii ,Ioan a fost slugă, cioban, colectivist şi om de serviciu la o şcoală din Bucureşti. În
1981 a rămas văduv şi din 1995 s-a mutat la Reghin
la fiica sa Olivia, în Iernuţeni unde a decedat în 2008.
Nea Luca a fost cel mai vârstnic membru al unui partid politic din România. A fost membru în Partidul
Creştin Noua Generaţie condus de Gigi Becali.
100 de ani Istvan Brassai (1805-1905) s-a născut în
1805, a trăit în Reghin pe strada Apalinei, a scăpat cu
viaţă din Revoluţia de la 1848 când Reghinul a fost
ars din temelii. A fost căsătorit cu Erzebet Berekmerek şi a trecut la cele veşnice în 13 februarie 1905.
100 de ani Saly Berger După inscripţiile de pe placa funerară extrem de degradată se pare descifra că
evreica Saly a trecut la cele veşnice în 14 august 1907
sau 1914 însă este specificat pe partea de jos a mormântului că a trăit 100 de ani.
100 de ani Ispas Alexandru (1913-2014) ,,Sandi”

în scrierile sale, doamna Ujică de la
Idicel a trăit 116 ani, în Gurghiu, Mihail Marton care a trăit 107 ani, un om
care a avut ocazia să îl cunoască personal pe Regele Ferdinand I. La Ruşii-Munţi, în Sebiş Saveta Sigmirean a
trăit 105 ani, la Şerbeni Ana Oprea a
trăit 104 ani şi a fost o “legendă vie”. A
rămas în istorie datorită faptului că a
dat informaţii preţioase despre ,,Portul
Popoular de pe Valea Beicii la începutul secolului al XX-lea” în ,,Marisia”. În
Vătava, Filip Crăciun a trăit 103, iar la
Bistra-Mureşului trăieşte şi azi Gidi Iosif la 103 ani şi lista ar putea continua,
însă investigaţiile noastre deocamdată
au fost realizate strict pe teritoriul Reghinului în ultimii 300 de ani.

sau „Prim ministrul de la Reghin” cum îi spun prietenii, s-a născut la Aiud şi a făcut armata la marină
în Constanţa, pe nava Majestăţii Regele Ferdinand I.
A fost soldat la depozitul de materiale maritime din
Constanţa. În al Doilea Război Mondial a participat
cu armata română la Campania de Est între 1 aprilie
1944 şi la cea din Vest până la 5 septembrie 1944. A
ajuns în Reghin în 1957 şi de-a lungul vieţii centenarul a avut mai multe meserii. Deşi profesia de bază era
de mecanic, nu a practicat meseria aceasta niciodată.
În schimb a fost magazioner, a muncit ca birocrat şi
nu în ultimul rând, a fost şofer în panificaţie la Gostat
şi la Intreprinderea de articole sportive IPM Sport,
de unde s-a şi pensionat în 1973. A avut două soţii,
însă cu nici una dintre acestea nu a avut copii. Prima
soţie a fost grecoaică, Anastasia Stravralopulus, care
a avut două sarcini extra-uterine în urma cărora s-a
îmbolnăvit şi a murit de tânără, iar cea de-a doua soţie, Doina, a fost din Reghin, din neamul Bucinilor şi
a fost grefier la Tribunalul Reghin.
Rozalia Adorjani (1911-2011) s-a născut în 13 mai
1911 în comuna Petelea. În 30 septembrie 1947, a obţinut brevetul de coafeză şi a lucrat în Reghin toată
viaţa. În câmpul muncii a primit de-a lungul anilor o
serie de recunoaşteri din partea statului român pentru activitatea prestată la Cooperativa „Igiena” şi o
diplomă de fruntaşă în producţie în cadrul Cooperativei “Progresul” în 1962. În anul 1931 s-a căsătorit
cu pantofarul Adorjani Ladislau, căsătorie din care
au rezultat doi copii, Vasile în 1933 şi Atilla în 1935.
La 100 de ani a fost omagiată în Biserica catolică de
primarul Reghinului Nagy Andras şi viceprimarul
Maria Precup care i-au oferit sărbătoritei o diplomă
de excelenţă, o sută de fire de trandafir şi suma de
1000 de lei cadou. După oficierea slujbei încojurată
de 15 colege de muncă s-a plantat un brad în curtea
bisericii în onoarea sărbătoritei care va dăinui peste
timp şi îi va eterniza trecerea ei pe acest pământ. Rozalia a trăit 100 de ani trei luni şi 14 zile, a trecut la
cele veşnice în 1 august 2011 şi a fost înmormântată
în cimitirul romano-catolic din muncipiu unde îşi
doarme somnul de veci.
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CETĂŢENEŞTI

La un pas de un secol au mai fost
mulţi reghineni, dintre care amintim
Kati Neuman (1832-1931) din Reghin a trăit 99 de
ani şi înmormântată în cimitirul evreilor de pe strada
Cerbului. Susana Conţ născută în 1852 a decedat la
Azilul de Bătrâni din Reghin în 5 decembrie 1951.
Irina Şular s-a născut în 14 octombrie 1914 în Reghin
în familia lui Janos şi Maria Ilyes. A fost o femeie pasionată de cifre, literatură şi cultură. A fost contabilă
şi responsabil cultural mai bine de 30 de ani la IUPS
Reghin. În 25 octombrie 1933 s-a căsătorit cu celebrul avocat Ioan Şularu din Râpa de Jos cel care avea
să înfiinţeze în Reghin două publicaţii “Toate Legile”

şi “Glasul Şomerilor”. Obişnuia să cânte la pian şi la
vioară, a jucat teatru, a recitat poezii pe mai multe
scene la diverse evenimente culturale şi spunea că a
citit de-a lungul vieţii aproape 5.000 de cărţi. A rămas văduvă la 27 de ani însă nu s-a mai recăsătorit
niciodată. Şi-a crescut fiica cum a ştiut mai bine şi a
fost mândră de ea pentru că a devenit profesoară de
muzică. Rămasă singură în ultimii zece ani de viaţă,
a locuit pe strada Călăraşilor la nr.16, fiind îngrijită
de vecina ei Elena Matei. A trecut la cele veşnice în
3 martie 2014 şi a fost înmormântată în cimitirul reformat.
Georg Binder (n. în 26 aprilie 1844- d. în 1943) de
profesie turnător de monede (Gelbghgiesser) a fost

fiul pielarului Iozsef Binder şi a Reginei Schiffbaumer
este înmormântat în cimitirul evanghelic din Reghin.
Zuzan Gyorgyne din Reghin s-a născut în 1806, a
fost căsătorită cu Mihai Olienek în 11 februarie 1904
avea 98 de ani.
Ca şi o curiozitate reghineanul Vasile Herţa (fost director al Fabricii Irum şi consilier local din partea
PSD) stabilit în Reghin din anul 1955, azi în vârstă
de 87 de ani, a avut un strămoş pe nume Ilea Creţu
din Războieni care a trăit 116 ani, dacă îi va moşteni
gena ereditară am putea asista la un nou record local
la capitolul longevitate peste 29 de ani. Doamne ajută!

Topul celor mai longevivi reghineni în viaţă

102 - Ana Pop (1914-2016) urmaşă de veteran de
război. S-a născut în 13 decembrie 1914 în comuna
Orosfaia jud. Bistriţa din părinţii Gabor şi Maria. A
fostcăsătorită cu Pavel Pop cu care a avut 7 copii. A
locuit în Strada Dealul Brezii până în anul 1997 când
i-a decedat soţul şi s-a mutat la o fiică în strada Iernuţeni unde locuieşte şi azi.

99 - Rózsa Szabó (1916-2016) în 11 august va împlinii
frumoasa vârstă de 100 de ani. Rozsa este descendenta din familia nobiliară Baroti din Iernuţeni recunoscută încă de la 1661 chiar de principele Transilvaniei
Mihai Apafi I. Locuieşte pe strada Gurghiului, este o
femeie timidă, dar extrem de lucidă care poate vorbi ore întregi despre istoria fostei comune Iernuţeni,
unde s-a născut, a copilărit şi a trăit toată viaţa.
S-a născut într-o familie de reformaţi fiind al doilea
copil al pescarului Szabo Lajos şi al Iustinei Baroti.
Rozsa a mai avut două surori Ana şi Maria şi un frate
Istvan care a murit în copilărie. Părinţii ei au divorţat
pe când Rózsa avea 4 ani şi mama ei nu mai avea să se
căsătorească niciodată. A făcut 8 clase şi îşi aminteşte

că primele clase le-a făcut în Iernuţeni sub îndrumarea profesorului Hajdu Zoltan. La vârsta de 10 ani, în
15 august 1926 a fost martoră a vizitei Reginei Maria
pe Valea Gurghiului, care a făcut un popas în Iernuţeni. Rozsa îşi aminteşte că Alteţa Regală şi-a făcut
apariţia la bordul unei maşini decapotabile împreună
cu fiica sa, Ileana şi colonelul Rădescu şi binenţeles
escortată de poliţie şi agenţi de siguranţă îmbrăcaţi
în civil. Convoiul regal a fost întâmpinat de Fanfara din Petelea la intrarea în comuna Iernuţeni care a
urmărit şi programul susţinut de elevi din comună
sub supravegherea preotului, după care regina şi-a
continuat drumul spre Castelul de la Lăpuşna unde
era invitată de arhitectul palatului regal, Karel Liman
să facă o recepţie a lucrărilor. În perioada interbelică
l-a cunoscut pe Eugen Nicoară care era doctorul lor
de familie şi pe fotograful Moise Ioan care venea des
în Iernuţeni cu decor şi recuzită pentru a face fotografii la minut. În 4 aprilie 1942 s-a căsătorit cu Peter Szabo în Apalina, care după un an de căsnicie a
fost trimis pe front, a luptat în cel de al doilea Război
Mondial după care a căzut prizonier în URSS. După
cinci ani, când s-a întors soţul ei din lagăr, s-a mărit

şi familia. În 1949 Rózsa a născut un băiat, Peter junior şi în 1952 a născut o fată botezată Rozalia care a
ajuns inspector de cadre la ICSM Reghin. La 36 de
ani şi-a pierdut fiul care s-a stins din viaţă în urma
unui infarct şi în anul 1988 şi-a pierdut soţul după
46 de ani de căsnicie. Rózsa a lucrat ca vânzătoare şi
apoi casieră a magazinului de mobilă din oraş a cărui
director a fost chiar soţul ei Peter Szabo, timp de 42
de ani. După ce şi-a fracturat o gleznă s-a pensionat
pe caz de boală şi apoi de bătrâneţe. Astăzi, la aproape 100 de ani, este mulţumită privind în urmă, nu
este complexată de faptul că pentru 15 ani trecuţi pe
cartea de muncă primeşte o pensie doar de 320 de lei
,o are ca sprijin pe fiica ei care o îngrijeşte 24 de ore
din 24. Întrebată care este secretul longevităţii sale,
reghineanca a răspuns rârzând ,,Aşa a vrut Dumnezeu,,. Spune că de-a lungul anilor nu a suferit nicio
intervenţie chirurgicală, a avut grijă să nu facă excese,
chiar dacă nu a fumat şi nu a consumat alcool, recunoaşte că toată viaţa a băut cafea. Chiar dacă se deplasează cu ajutorul unui cadru, Rózsa ascultă zilnic
ştirile la televizor, îşi căpăleşte singură trandafirii din
curtea casei şi udă florile.

Telemeaua din Ibăneşti, primul brand D.O.P. Protejat la
Bruxelles
„Telemeaua de Ibăneşti”, fabricată pe
Valea Gurghiului, judeţul Mureş, a
fost recunoscută oficial ca produs românesc, după „Magiunul de prune de
Topoloveni” şi „Salamul de Sibiu”. Firma Mirdatod este administrată de fraţii
Todoran Mircea şi David din Ibăneşti
şi a fost înfiinţată în anul 1994. Fabrica de procesare a laptelui îşi colectează
materia primă, de la crescătorii de vaci
de lapte din zona de deal şi munte a
Văii Gurghiului, zonă nepoluată, fapt
care contribuie la gustul şi calitatea laptelui. Astfel, fabrica de procesare a laptelui din Ibăneşti are momentan 97 de
angajaţi, localnici şi prelucrează 40.000
de litri de lapte pe zi. „Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a primit din
partea comisarului european pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Phil
Hogan, dovada înregistrării în Registrul Denumirilor de Origine Protejate
şi al Indicaţiilor Geografice Protejate
pentru produsul Telemea de Ibăneşti.
Astfel, utilizarea acestei denumiri este

rezervată pentru producătorii din aria
geografică delimitată care îndeplinesc
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini”, conform Ministerului Agriculturii. ,,Telemeaua de Ibăneşti” e cel de-al
treilea produs românesc care a obţinut
protecţia la nivelul Uniunii Europene,
după ce, a fost protejat la Bruxelles ,,Salamul de Sibiu”, iar în urmă cu 5 ani
a fost recunoscut „Magiunul de prune
de Topoloveni”. Odată înregistraţi în
Registrul Denumirilor de Origine Protejate şi al Indicaţiilor Geografice Protejate, producătorii de la Ibăneşti speră
să colecteze şi să crească producţia de
lapte în zonă deoarece telemeaua se
realizează doar din lapte procesat din
comunele Ibăneşti, Hodac şi Gurghiu.
După obţinerea brandului de calitate,
Mirdatod va fi protejat de furturile proprietăţii intelectuale la nivelul Uniunii
Europene şi în viitorul apropiat intenţionează să intre cu produsele româneşti
şi pe piaţa Uniunii Europene. Telemeaua de Ibăneşti este un produs obţinut

din lapte de vacă, produs în zona montană a Văii Gurghiului şi după o reţetă
specifică locului. Se prezintă sub formă
de felii dreptunghiulare, cu greutatea
de 0,4-0,5 kg, masă compactă, uşor
elastică, netedă, la rupere se desface în
fâşii, miezul curat omogen, culoarea
albă. Mirosul şi gustul sunt plăcute,
caracteristice brânzeturilor din lapte

de vacă. Gustul rămâne unic datorită
laptelui materie primă muls de la animalele ce păşunează păşunile cu flora
naturală, specifică Văii Gurghiului.

Raul Boroş îşi continuă parcursul politic pe direcţia liberală
În data de 10 martie 2016, Raul Boroş
a fost validat în Organizaţia Judeţeană
a ALDE în funcţia de secretar general
pe judeţul Mureş.Raul Boroş şi-a prezentat demisia din toate funcţiile deţinute anterior în PNL precum şi din cea
de consilier judeţean la începutul lunii
martie, pe fundalul unui diferend de
gândire privind viitorul acestei formaţiuni politice. Dar, principiile liberale
au rămas adânc înrădăcinate în sufletul

şi crezul acestuia, astfel că opţiunea politică evidentă a devenit ALDE Mureş,
unde s-a şi reîntâlnit cu o parte consistentă a colegilor liberali. Raul Boroş
ne-a dezvăluit că doreşte să-şi continue
activitatea politică şi proiectele începute pe perioada mandatului de consilier judeţean şi că legătura puternică pe
care a dezoltat-o cu comunitatea din
Sâncraiu de Mureş a devenit o parte
importantă a activităţii sale. Aceste

argumente sunt suficiente pentru a-şi
continua cariera politică într-un partid
nou, curat, care nu a contribuit la decăderea clasei politice la cel mai scăzut
nivel de încredere din ultimii 25 de ani.
(R.M.)
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Cum a ajuns acum 90 de ani Octavian Goga deputat de
Reghin?
În urmă 1925, poetul şi politicianul
român Octavian Goga câştiga la alegerile parţiale din Reghin, un mandat
de deputat în Parlamentul României.
A candidat împotriva lui Voicu Niţescu din Brasov (organizatorul Legiunii
Române din Siberia şi viitor ministru
al domeniilor) pe care l-a învins, deşi
naţionalistul avea în spate finanţatori,
oameni politici foarte bogaţi din artileria grea a partidului, precum dr.
Alexandru Vaida Voievod (politicianul care a citit în 1918 în Parlamentul
din Budapesta declaraţia cu privire la
desfacerea Transilvaniei de Ungaria şi
fost prim-ministru), Pavel Brătăşanu
(vice-preşedinte al Partidului Naţional
şi editor al ziarului conservator „La
Roumanie” apărut la Paris) sau pe C.
Argetoianu (viitor ministru al Finanţelor şi prim-ministru de interne). Goga
i-a avut alături pe generalul Constantin
Averescu (care a obţinut cu Armata a
II-a în 1917 memorabilele victorii de la
Mărăşti şi Oituz) şi pe fratele său Eugen Goga ( autorul romanului “Cartea
Facerii”) iar ca şefi de campanie pe ing.
Florea Bogdan pe Valea Gurghiului şi
pe Valea Mureşului, pe avocaţii Ioan
Harsia şi Aurel Baciu. Campania a fost
una dură, Octavian Goga ajungând să
fie ameninţat cu moartea, de Pavlică
Brătăşanu, care a declarat şi în faţa ofiţerului de jandarmi din Reghin că cel
dintâi glonţ pe care o să-1 tragă din
revolverul său, o să se oprească în pieptul poetului. Şi totuşi, Goga nu a murit
la Reghin, însă a câştigat un mandat
de deputat în “oraşul de pe deal” care
a fost satelitul perfect pentru a-l propulsa, un an mai târziu, în funcţia de
ministru de interne al României. Acest
detaliu, în multe biografii ale lui Goga,
nu e consemnat, deşi ar fi imperios necesar dacă vrem să scriem istoria aşa
cum a fost, fără orgolii de conjunctură. Partidul Poporului, sub a cărui aripă a candidat Goga, a avut un slogan
populist “Muncă, Cinste, Legalitate”,
însă victoria de la Reghinul Săsesc a
fost posibilă datorită ing. Florea Bogdan, şef de campanie al poetului ardelean, fără de care nu ar fi avut nicio
şansă să câştige alegerile parlamentare
în faţa versaţilor naţionalişti. Aceştia
au adus la Reghin, în 18 martie suma
de 1.000.000 de lei scoşi de la Băncile
“Albina” şi “Marmororosch-Blank” din
Târgu-Mureş de către C. Argetoianu,
care a apărut în Tîrgu-Mureş în tovărăşia lui Filip Finkelstein (ziarist de
profesie şi reprezentantul în România a
unor băuturi străine fine, precum Cointreau, Branca, Sandeman sau White
Hourse). Sumele au fost plătite în bancnote mici după care a fost solicitat un
automobil special pentru transportarea
acestora la Reghin. Însă locotenentul
Florea Bogdan, cel ce fusese însărcinat de Casa Regală a României, după
intrarea României în Primul Război
Mondial, să organizeze la Borsec un
centru de informaţii şi contraspionaj, a
reuşit cu flerul său să deconspire frauda naţionaliştilor şi să răstoarne scorul
electoral în ultimul moment. Naţionaliştii şi-au luat toate măsurile de precauţie pentru a câştiga, au folosit toată
artileria grea a aprtidului în cele două
săptămâni premergătoare alegerilor la
Reghin. I-au adus şi pe senatorii Sever
Dan şi Aurel Socol care au fost găzduiţi
în casa prim-pretorului din localitate,

care şi-au luat angajamentul solemn în
public, că vor respecta, când vor veni la
guvernare, promisiunile de la Alba-Iulia din 1918, dând complectă autonomie politică şi administrativă saşilor şi
maghiarilor din Ardeal dar chiar şi aşa
balanţa electorală nu i-a favorizat.

Octavian Goga şi Voicu
Niţescu au luptat pentru
scaunul de deputat de Reghin
În 1925 după ce deputatul de Reghin
Simion Mândrescu a fost numit ambasador plenipotenţiar în Tirana - Albania, locul lui a devenit vacant, urmând
să se facă alegeri parţiale în această circumscripţie. S-a pus problema la Bucureşti ca partidul care va câştiga mandatul, să urmeze la guvernare. Partidul
Liberal nu candida la Reghin, astfel că
miza era mare în joc, fiind două partide
puternice: Partidul Naţional şi Partidul
Poporului. Ambele partide aflate în
opoziţie şi-au aruncat în lupta electorală, două dintre cele mai reprezentative
personalităţi ale vremii. Octavian Goga
era considerat un geniu în beletristica
românească, în 1924 fiind déjà premiat
de Academia Română cu un premiu şi
era supranumit poetul Ardealului, care
a întrupat în vers toată durerea românilor ce gemeau sub călcâiul tiran al
maghiarilor. În plan politic, după Unire Goga a părăsit Partidul Naţional şi
s-a înregimentat alături de Generalul
Alexandru Averescu în Partidul Poporului. A fost în cabinetul Averescu Ministrul Artelor. Contracandidatul său,
Dr. Voicu Niţescu, avea deasemenea
un trecut exemplar. În era maghiară, a
stat alături de toţi luptătorii Ardealului pentru menţinerea fiinţei naţionale
peste munţi. A fost închis la Seghedin,
pentru atitudinea sa naţională. Ca ziarist a publicat articole, cinstit scrise, în
coloanele “Gazetei Transilvaniei”. Când
în Moldova românii îşi înfrăţeau sângele cu pământul, Voicu Niţescu a venit
cu legionarii din Rusia în rândurile armatei româneşti.
Din memoriile ing. Florea Bogdan şi
din ştirile publicaţiei ,,Ţara Noastră”
din Cluj, şi din Bucureşti aflăm că acesta a sosit în Reghinul Săsesc în 1925, în
data de 23 februarie cu un staf electoral
foarte select. Goga avea alături bărbaţi
remarcabili precum Generalul Alexandru Averescu, fondatorul partidului,
Eugen Goga fratele poetului, Dimitrie
Burileanu viitor guvernator al Băncii
Naţionale a României şi pe ziariştii
Alexandru Hodoş, M. Silvestru şi C.
Bucşan, fost deputat, care a publicat în
ziarul “Îndreptarea” o serie de constatări electorale de la Reghin. Politicianul
şi-a organizat Cartierul General în cel
mai renumit hotel al oraşului, ocupând
80% din cele 36 de odăi ale localului şi
unul dintre cele două restaurante. Florea Bogdan, ca fost deputat, director al
ziarului “Glasul Poporului” director al
Băncii Poporale ,,Cerbul” şi întemeietorul primului liceu românesc din Reghin, avea o popularitate foarte mare
pe Văile Mureşului şi Gurghiului şi le-a
pregătit lui Goga şi Averescu, în toate
satele din circumscripţie, o primire
princiară cu banderii, căluşeri şi fanfară. “Toţi au fost surprinşi de această
primire şi luau ca sigură alegerea lui

Goga. Acesta, încântat, le-a dat liber
electorilor săi timp de o săptămână,
timp în care naţionaliştii au cutreierat
toată circumscripţia, iar la noi nimeni
nu mişca” scrie Bogdan în memoriile
sale. Odată ajuns milionul de lei la Reghin pentru cumpărarea de voturi, naţionaliştii au început să facă propagandă mascată. De regulă, plăteau în avans
în crâşmele săteşti de pe Valea Gurghiului şi Valea Mureşului, câte un butoi
de bere şi de ţuică alegătorilor şi le ofereau mii de manifeste şi foi volante cu
programa partidului, în timp ce ziarul
“Ţara Noastră” scrie într-un articol că
preotul Man din Gherla s-a dedat la o
propagandă nocturnă pe Valea Gurghiului, dar a avut de suportat din cauza aceasta şi unele consecinţe dezagreabile. “În noaptea de 18 spre 19 martie,
a fost dat afară pe brânci din cârciuma
satului Ibăneşti. Oamenii aflaţi acolo şi-au exprimat astfel părerea foarte
îndreptăţită că o faţă bisericească n-ar
trebui să se coboare niciodată până la
tejgheaua cu rachiu”.
În tabăra adversă, Octavian Goga l-a
desemnat şef de campanie pe Valea
Gurghiului, pe Florea Bogdan şi pe Valea Mureşului pe avocaţii Ioan Harşia
şi Aurel Baciu. “Mai era o săptămână
până la vot. Eu cutreieram satele până
noaptea târziu şi în fiecare seară eram
cel din urmă dintre electori care soseau la centru, la Restaurantul Orăşenesc, unde era cartierul general al lui
Goga. În schimb, Harşia şi Baciu erau
cei dintâi care soseau, lăudându-se cu
succesele lor pe Mureş. Eu nu mă lăudam, iar la întrebarea celorlalţi, le
răspundeam “În ziua votării se va vedea, fiindcă alegătorii pot fi convertiţi
în fiecare minut, de unul sau de altul
dintre partide. Depinde cine este electorul” consemna în memoriile sale ing.
Bogdan. În circumscripţia Reghinului,
erau înscrişi 7281 de alegători români,
2641 maghiari, 1398 saşi şi 235 evrei.
Însă listele erau făcute din 1919, abia
dacă mai existau 1.500 de alegători unguri, constata ziaristul C. Bucşan în revista “Ţara Noastră” din 5 aprilie 1925.

Farmacistul din Deda vindea voturi în loc de prafuri
În ziua alegerilor, Florea Bogdan a realizat ce i-a promis lui Goga pe Valea
Gurghiului, astfel că în toate secţiile
unde marea majoritate a ţăranilor era
de religie greco-catolică au votat în
bloc pentru poetul ardelean. Astfel, la
secţiile de votare Hodac şi Jabeniţa, poetul a cucerit 810 voturi, dintr-un total
de 920 de votanţi. Pe Valea Gurghiului
s-a consemnat într-un proces verbal şi
singurul incident violent, petrecut cu
două zile înaintea alegerilor, în comuna Hodac, provocat tocmai de dr. Aurel
Dobrescu şi oamenii săi care, exasperaţi
de câteva întreruperi, au sărit cu toporul asupra paşnicilor ascultători. Alegătorii, când s-au văzut loviţi de zurbagii, au ripostat eroic. “Dobrescu a fost
cules de subt dărâmături ca un Samson
biblic fără plete” scrie “Ţara Noastră”.
Gazetarul Alexandru Hodoş simpatizant al Partidului Poporului consemna
într-un articol de presă “Pentru restabilirea adevărului”(Alegerea de la Reghin) “Noi nu ne plângem de nimic.
Constatăm numai înspăimântătoarea

negustorie de voturi pe care dnii C. Argetoianu şi Alexandru Vaida au instalat-o, fără pic de ruşine într-un biet colţ
de ţară al Ardealului românesc. Unde
n-a mai prins nici infamia, nici regionalismul, nici ameninţarea, s-a deschis
o ruşinoasă tabără a conştiinţelor, ademenindu-se cu bani grei câţiva oameni
săraci şi necăjiţi. Din nenorocire, legea
electorală a Consiliului dirigent, uşurează această manevră murdară. Alegătorul, care prezintă preşedintelui numai plicul cu buletinul candidatului pe
care-l votează, poate să plece din locul
de vot cu buletinul celuilalt candidat,
demonstrând astfel celor de afară felul
în care a votat”. Naţionaliştii, pentru un
vot în alb al lui Goga, plăteau alegătorilor sume ce variau între 100 şi 500 de
lei şi totuşi la Ibăneşti şpaga nu a funcţionat. Octavian Goga a obţinut de la
ibăşteni 628 de voturi din 736.
Ultimele secţii de pe Valea Mureşului
unde se mai vota seara erau Brâncoveneşti, Deda şi Filea, fiind secţii cu mulţi electori în circumscripţie. În aceste
secţii, alegătorii bănuiţi că sunt simpatizanţi ai Partidului Poporului au fost
alungaţi de jandarmi de la vot şi trimişi
în satele lor, Luieriu, Săcal, Deleni, Idicel etc. Văzând că Goga pierde alegerile, Florea Bogdan s-a oferit să acţioneze şi pe Valea Mureşului, unde Harşia
şi Baciu scăpaseră situaţia de sub control. Bogdan a cerut şase maşini cu câte
doi electori în fiecare autoturism şi a
plecat să ia pulsul alegerilor pe Valea
Mureşului. Ajuns la Brâncoveneşti, oamenii i-au spus reghineanului că mulţi
au fost alungaţi de la vot. Inginerul a
intrat nervos în sală şi a strigat autoritar “Legea prevede că votarea nu se încheie până mai este vreun votant şi numai la un ceas după ce a votat ultimul
alegător, se închide urna. Preşedintele
răspunde pentru aceasta“. Apoi continuă “Ies afară şi trimit o maşină cu un
elector şi doi bărbaţi de încredere la
Deleni, pe a doua la Luier, cu ordinul
să voteze încet şi rar, ca să poată fi aduşi
electorii noştri. De aici am plecat la
Deda, apoi la Filea, unde am procedat
la fel şi am lăsat acolo pe cei mai buni
oameni de încredere din Ruşii Munţi,
apoi m-am întors la Deda. La fiecare
secţie, alegătorii îmi spuneau, chiar şi
bărbaţii de încredere că, că naţionaliştii şi-au făcut propagandă afirmând
că eu sunt cu Niţescu, fiindcă amândoi
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am fost voluntari în armata română şi
se căiau că au fost înşelaţi”. Florea Bogdan, instalat într-o maşină, a urmărit
ce fac alegătorii după ce ies din sala de
vot şi aşa urmărind un elector, a prins
în flagrant un farmacist, care în loc să
vândă prafuri, vindea voturi. Culmea
ironiei este că în farmacie în acel moment se afla şi Alexandru Vaida Voievod, care nu s-a putut demonstra nici
până azi dacă se afla la Deda în calitate
de doctor sau de fost prim-ministru. Pe
alegător autorităţile l-au arestat, însă la
scurt timp, anunţat telefonic, inspectorul general administrativ Ştefănescu de
la Cluj, numit în locul prefectului Maior, care era chemat în interes de serviciu la Bucureşti, s-a prezentat personal
la Deda pentru a-l elibera pe farmacist.
Însă nici agenţii lui Goga nu au stat
cu mâna în sân şi cu această ocazie au
început să facă propagandă şefului lor
şi să înfiereze procedura naţionaliştilor
ameninţându-i pe toţi cei care îşi vând
votul cu temniţa. Văzând aceasta, alegătorii din comună nu au mai votat cu
naţionaliştii.
La Deda s-a încheiat votarea, s-a deschis urna şi s-au numărat voturile, Florea Bogdan avea toate rezultatele de la
secţiile de votare prin telefon şi făcând
socoteala, naţionaliştii aveau majoritatea. Ultima speranţă rămăsese la românii din Filea. “Trec repede la ei şi acum
aveam toate cele şase maşini disponibile. Am pus la fiecare dintre ele câte un
bărbat de încredere din Ruşii-Munţi
şi cu ordin să îi scoale din somn pe ai
noştrii care n-au votat şi să-i aducă la
vot. Am ţinut vreo 5 alegători în rezervă şi tot la câte 20-30 de minute intra
câte unul la vot. Partizanii noştri din

Filea aduceau şi ei din când în când
câte un votant, aşa că aveam afară câteva zeci de alegători, care votând încet, menţineau votarea până când a fost
adus şi ultimul nostru votant”. După ce
s-au epuizat alegătorii, s-a procedat la
deschiderea urnei şi a început numărătoarea voturilor, care a dat verdictul
final. Goga avea o majoritate de 22 de
voturi faţă de Niţescu de la locuitorii
din Filea care au făcut diferenţa.

Conform unor studii realizate de mine
viitorul primar al Reghinului ce va fi
desemnat câştigător, după alegerile
din 5 iunie anul acesta va fi al 87-lea
din istoria urbei din ultimii 511 ani.
În urma unui sondaj de opinie realizat
de „Glasul Văilor”, am aflat că cea mai
mare parte din populaţia Reghinului
care nu face parte din nicio structură
politică se declară de acord cu alegerile dintr-un singur tur de scrutin. De
ce? Din două motive, în primul rând
pentru că e cel puţin de două ori mai
ieftin şi în al doilea rând pentru că în
primul tur electoratul votează cel mai
aproape de adevăr şi pe cine crede de
cuviinţă că merită acest fotoliu. În cazul unui tur doi ,,vocea străzii” spune
că s-ar face o sumedenie de negocieri,
de asocieri şi protocoale de culise în
care nu s-ar cere părerea cetăţeanului
şi nu ar deveni primar candidatul cel
mai popular pe plan local. În definitiv,
indiferent ce etnie va avea noul primar
trebuie respectat pulsul străzii şi decizia finală a electoratului indiferent că
pentru un candidat va veni să cânte
la Reghin Beyonce şi pentru celălalt
Homonik Şandor. Căci vorba aceea,
e democraţie deşi dacă ar fi să-l parafrazez pe Larrousse care spunea despre
această formă de guvernare că este un
regim în care oricine este liber să spună
că trăieşte în dictatură. Populaţia Reghinului aşteaptă cu nerăbdare ofertele
program ale candidaţilor care nici în
această luptă nu au întârziat să apară.
Deja au început să se deschidă uşile
partidelor pentru cotizanţi dornici să
pună umărul la progresul municipiului
şi a voluntarilor de serviciu printre care
sunt şi o serie de membrii simpatizanţi
fanatici care strâng semnături într-o

veselie şi promit locuitorilor tot felul
de bazaconii, în special celor mai săraci
cu duhul.

Florea Bogdan vestitorul
cifrei decisive ,,Goga a devenit deputat de Reghin”
În urma alegerilor de la Reghin, au votat 1200 de maghiari dintre care majoritatea cu Partidul Naţional. Dovadă la
secţiile cu alegători cu populaţie mixtă
sau cu un covârşitor număr de voturi
minoritare, au fost în Reghin, Reghin
Sat, Apalina, Brâncoveneşti, Gurghiu,
Morăreni, Ideciu şi Aluniş. Goga a
obţinut 1501 voturi, în timp ce Niţescu 1418 voturi. Faţă de 550 de voturi
minoritare întrunite de Goga, candidatul Partidului Naţional a întrunit
650 de voturi ungureşti, 300 săseşti şi
100 evreieşti, în total 1050 de voturi
minoritare. În ceea ce priveşte saşii,
la fel au sprijinit candidatul Partidului
Naţional. De exemplu, numai la secţia
de votare Ideciu de Jos, unde erau înscrişi 524 de alegători, naţionaliştii au
întrunit 301 voturi, adică totalitatea
voturilor exprimate de saşi. Prin urmare, alegătorii români, în marea lor
majoritate, cu toate ademenirile adversarilor şi blestemele canonicilor, s-au
pronunţat pentru candidatul Partidu-

lui Poporului. Florea Bogdan, “eroul”
lui Octavian Goga la Reghin, scrie în
memoriile sale, cum a primit poetul
vestea câştigării mandatului după numărătoarea voturilor. Bogdan venea cu
rezultatul direct de la Filea, de pe Valea
Mureşului unde a scos la vot ultimii 22
de alegători simpatizanţi ai Partidului
Poporului, înainte de închiderea urnelor. “Oprim în faţa hotelului nostru, în
mijlocul celor câteva mii de alegători,
care aşteptau curioşi rezultatul votului.
De pe camion strig spre hotelul unde
se afla retras singur şi supărat într-o cameră Goga. “Domnule deputat Goga.
Dă-te jos că ţi-am adus mandatul. Deodată se aprinde lumina într-o cameră
şi Goga apare la fereastră. Mulţimea
din faţa hotelului îl aclamă în urale.
Apoi a coborât şi de pe o birjă a ţinut
o cuvântare însufleţită, mulţumind
alegătorilor pentru voturile pe care i
le-au dat”. Acelaşi Florea Bogdan mai
consemnează şi ce a urmat după ce s-a
făcut publică ştirea “În momentul acela
s-a stins lumina în restaurantul naţionaliştilor şi s-a aprins în al nostru, iar
muzicanţii au trecut repede drumul la
noi, unde s-a încins o petrecere ca în
poveşti. A doua zi, Goga cu mandatul
şi cu ai lui au plecat la Bucureşti, după
ce luaseră masa la mine şi unde în faţa
tuturor, de faţă cu Baciu şi Harşia, mi-a
zis “Bogdane pregăteşte-te să iei Prefectura”. După ce a revenit acasă la Ciucea,
Goga a scris un articol tăios intitulat
“După alegerea de la Reghin” publicat
în revista “Ţara Noastră” în care spunea “…Aş vrea să mi se spună unde s-a
mai angajat cândva un aparat de calomnii, ca la Reghin? Două săptămâni,
sute de indivizi m-au împroşcat în faţa

mulţimii într-un colţ de ţară. S-a pus la
contribuţie tot ce putea iscodi perversitatea subţire de la Bucureşti, în colaborarea cu mintea strâmbă a detractorilor
indigeni. Mii de manifeste, mii de foi
volante, mii de cuvântări şi nenumărate şoapte, roiau împrejur şi se aşterneau ca o groaznică avalanşă de muşte
columbace pe sufletul impresionabil al
ţăranilor noştri în prima perioadă a votului universal. Când toate pervertirile
de ordin moral s-au epuizat, când d.
d.Vaida-Argetoianu au fost nevoiţi să
îşi înghită oratoria sub valul de revoltă
al unei mulţimi sănătoase, când canonicii din Blaj au pierdut partida în faţa
poporului, a venit în sfârşit argumentul palpabil al leilor care răscumpărau
voturile…. “. În 7-8 aprilie 1925, a fost
validat mandatul alegerii de la Reghin
în Camera Deputaţilor şi în anul următor după ce a devenit ministru de interne, în guvernul lui Averescu, Octavian
Goga, l-a numit pe ing. Florea Bogdan
din Reghin, prefect al Judeţului Mureş
prin Decretul Regal No. 1880, din 16
aprilie 1926, în locul subprefectului
Petru Roşca. Astfel, la alegerile parţiale
din Reghinul Săsesc, Partidul Naţional
condus de Iuliu Maniu a fost înfrânt la
el acasă “cum s-ar zice” cu toţi corifeii
lui la un loc începând de la Voicu Niţescu, la C. Argetoianu şi până la Brătăşanu şi dr. Aurel Dobrescu, toţi ajunşi
consemnaţi de posteritate sub diverse
funcţii şi cu aporturi mai mult sau mai
puţin importante în istoria României,
însă niciunul dintre aceştia nu a avut
demnitatea de a scrie măcar un rând
în memoriile lor referitoare la această
înfrângere ruşinoasă.

în stradă împotriva construirii unei
fabrici de formaldehidă în zona industrială. PNŢCD după mai multe încercări eşuate a avocatului Teodor Crişan
de a deveni primar, scoate la luptă în
campania din vară un nume nou Alexandru Nicoară, 46 de ani, tată a 5
copii, de profesie constructor cu care
organizaţia locală speră să redevină
PNŢCD-ul forţa de altădată. Din partea UNPR-ului candidează la funcţia
de primar Maria Cocean cea care în
2012 a candidat pe Colegiul 4 la Senat, unde a obţinut 6723 voturi pentru
Partidul Poporului Dan Diaconescu.
Un alt candidat este Adrian Crăciun,
37 de ani, fost consilier local PRM actualmente preşedintele Organizaţiei
Reghin a Partidului Mişcarea Populară, candidează pentru a doua oară la
funcţia de primar al municipiului. Din
partea Partidului Popular Maghiar din
Transilvania va candida Lorand Varga,
46 de ani, om de afaceri, care în 2012 a
candidat la funcţia de senator pe Colegiul nr. 4 unde a reuşit să obţină 783
voturi. Din acelaşi an 2012, Lorand
este preşedintele filialei locale a PPMT
şi directorul Asociaţiei de Vânătoare
din Logig. Ca şi o curiozitate nemaiîntâlnită până acum, în alegerile locale Nicuşor Udilă, 42 de ani, prim vice
preşedinte Partida Rromilor Reghin a
declarat în mai multe rânduri în public
că va fi cel mai aprig apărător ca la alegerile locale din 2016 să nu existe fraude, şantaj, sau ameninţări ,,Tiganii nu
mai sunt proşti cum cred unii în acest
an nu îşi vor vinde voturile şi dacă va fi
vreunul, eu personal voi reclama la Biroul Electoral orice formă de şantaj sau
dare de mită pentru a obţine voturi,,.
Acesta a mai precizat că deja două par-

tide politice din municipiu au încercat
să ducă negocieri cu rromii pe care îi
reprezintă în Reghin, pentru a-i sprijini cu voturi în campania electorală
însă politicienii au fost refuzaţi umilitor. Campania electorală va începe pe
6 mai, cu 30 de zile înaintea alegerilor,
şi se va încheia pe 4 iunie, ora 7,00. În
5 iunie, votul va începe la ora 7,00 și se
va încheia la ora 21.00.

Cine va fi cel de al 87-lea primar al Reghinului?
7 magnifici se bat pentru
fotoliul de primar
Până în prezent şi-au anunţat candidatura prin diferite surse oficiale şi mai
puţin oficiale, 7 reghineni, dar lista este
deschisă începând din 11 aprilie până
pe 26 aprilie. În general, candidaţii sunt
soldaţi ordonaţi, disciplinaţi şi ţin cont
de deciziile luate de şefii lor din partid
şi sunt destul de rezervaţi în afirmaţii.
Din partea Partidului Social Democrat
(PSD) va candida Maria Precup, 61 de
ani, economist de profesie, care are la
activ un mandat de viceprimar şi un
mandat de primar şi în spate o activitate de 20 de ani ca director economic
al RAGCL Reghin. Din partea Uniunii Democrate Maghiare din România
(UDMR) va candida Nagy Andraş, 58
de ani, inginer de profesie cu 20 de ani
vechime în politica locală, fost consilier local, viceprimar şi primar în două
mandate la cârma municipiului. În 12
martie cu ocazia Balului Primăverii,
a fost anunţat oficial canditatul PNL
pentru funcţia de primar al municipiului Reghin la alegerile din 5 iunie.
Oferta PNL este Ovidiu Iulius Făgărăşan, 47 de ani, preşedintele onorific
al Iniţiativei Civice şi unul dintre cei
mai vehemenţi protestatari împotriva
construirii fabricii de clei din Reghin.
Un reghinean care a locuit mai mulţi
ani în Suedia şi care a devenit cunoscut după ce s-a alăturat unui grup de
cetăţeni ai municipiului care au încercat să protejeze Reghinul, protestând

Portretul robot al viitorului primar al Reghinului
Întrebând cetăţenii Reghinului, am reuşit să extragem din mai multe păreri,
o serie de condiţii pe care le cer alegătorii de la viitorul edil. Astfel ,,Glasul
Văilor” a schiţat pentru cititorii ziarului, un portret robot al primarului cu
numărul 87 al Reghinului. Primarul
care va conduce destinul municipiului
în mandatul 2016-2020 va trebui să fie
onest, care în accepţiunea populaţiei
înseamnă să nu dea şpăgi rromilor din
Apalina în campania electorală, să nu
aibă dosare penale, să nu fie divorţat, să
aibă studii la zi, să fie un model pentru
comunitate. Să nu aibă reacţii şoviniste
la niciuna dintre etniile conlocuitoare,
să nu fie dator statului sau altor persoane, să îşi poată justifica averea până la
ultimul leu şi nu în ultimul rând, să îşi
folosească ,,100% din capacitatea creierului,, în favoarea dezvoltării municipiului şi nu în aducerea de artişti la
Reghin pe care nu îi cere populaţia, pe
mii de euro.

Pagini realizate de:
Robert MATEI
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PRIME TIME

De 8 Martie, Aurelian Temişan şi-a lăsat bijuteriile
acasă şi a venit să cânte femeilor din Reghin
A.T.: Nu am avut un idol în sensul de
a-mi tapeta camera cu postere, dar am
avut idoli vocali, din străinătate i-am
avut pe Tom Jones, Kenny Rogers, Elvis Presley şi din România Aurelian
Andreiescu, Adrian Romcescu. Bine
îmi place şi Prince sau George Michael
dar nu aş putea să cânt ca ei şi atunci
mi-am ales artişti care au avut impactul suficient de puternic încât să am ce
să învăţ de la ei şi timbrul vocal care e
asemănător.

Robert MATEI

Aurelian cântă de 27 de ani,
joacă în spectacole şi este idolul
multor femei. George Michael de
România, cum i se mai spune a
fost mereu un bărbat pedant cu
o alură de macho man 1,93 cm
înălţime şi un trup de invidiat
la care mulţi puşti visează. A
concertat la Reghin de 8 martie
omagiind femeia pe note muzicale într-o sală plină de femei,
reuşind să electrizeze publicul
cu hituri nemuritoare. La finalul
show-ului a acordat un interviu
pentru “Glasul Văilor”.
Reporter: Cum s-a simţit Aurelian
Temişan de 8 martie la Reghin?
Aurelian Temişan: M-am simţit foarte
bine. Dacă aş fi avut libertatea să stau
două trei ore pe scenă aş fi stat fără nici
o problemă, că melodii aveam, dar din
respect pentru colegii mei de cântec
care urmau, am ieşit. Mulţumesc Reghin pentru această invitaţie!
Rep: Ce ar trebui să însemne femeia
şi mamele în special?
A.T.: Mamele sunt punctul de plecare,
pierzi punctul de plecare te dezechilibrezi. iar femeia este cea care îţi dă

Rep: Din toate turneele pe care le-aţi
întreprins în cei 27 de ani de carieră,
a fost unul care v-a marcat ca şi artist?
tot echilibrul dar dacă nu eşti atent îţi
taie craca. Dacă vorbim doar de părţile
bune, viaţa cu femeia este complicată
de obicei, dar viaţa fără femei mi se
pare anostă total.

te nu ar înţelege ...dar mă duc mâine şi
recuperez.

Rep: Aţi apucat să faceţi cadou o floare astăzi cuiva?

A.T.: Am mai fost la Reghin în ultimii
27 de ani de când cânt, dar ultima oară
ţin minte că am fost în urmă cu vreo 5
ani la o manifestare în aer liber. Nu am
o constanţă în a veni la Reghin, dar nu
se ştie niciodată când voi reveni.

A.T.: Am plecat din Bucureşti dimineaţa la ora 6 şi nu am avut ocazia să
fac un cadou, dar aici la Reghin am
putut oferi un buchet de flori doamnei
primar Maria Precup la final şi cred că
am înglobat în mare parte dorinţa mea
de a face cadouri. Mi-am lăsat bijuteriile acasă, mă aşteaptă, ştiu ce înseamnă.
De nu ar fi în domeniu nu ar şti şi poa-

Rep: Vă mai amintiţi când a-ţi mai
concertat în Reghin?

Rep: Aurelian Temişan artistul este
pentru mulţi români un idol, dar Aurelian Temişan, omul are la rândul
său idoli în muzică?

A.T.: Un turneu pe care nu am să îl
uit toată viaţa mea a fost chiar primul, când după Mamaia 1989 am plecat din octombrie până în decembrie
într-un turneu în 20 de oraşe. Noi ca
proaspeţi laureaţi abia debutasem pe
postul de televiziune TVR1 şi totuşi
din toate oraşele în care am cântat, la
Iaşi s-a întâmplat un lucru senzaţional
care m-a impresionat în mod deosebit.
Era în Sala Sporturilor din Iaşi în care
când am intrat şi m-a prezentat Tavi
Ursulescu, încă odată spun era înainte
de Bily Joe King, nu apărusem pe piaţa muzicală decât odată la televizor şi
totuşi jumătate de sală striga Aurelian
şi cealaltă Temişan. Atunci mi s-au înmuiat picioarele la propriu.

Eveniment religios şi cultural artistic la Ibăneşti
Duminică , 13 martie 2016, la Căminul
Cultural din Ibăneşti Pădure s-a desfăşurat cea de-a treia ediţie a spectacolului de Pricesne organizat de preoţii de
pe raza comunei Ibăneşti: Ioan Mariş,
Lucian Breja Lucian, Genu Oprea, Călin Romanţi şi din satul Toaca, comuna
Hodac, părintele Vasile Ilieş. Invitaţii
din acest an au fost:Corul Bisericii Ortodoxe din Senereuş, comuna Bălăuşeri, condus de părintele Ştefan Gasbriel Caraş, studentă la conservatorul de
muzică din Cluj, Florina Oprea, studentă la Academia „Gheorghe Dima”
din Cluj, Elena Violeta Man şi eleva
Ioana Romanţi din Reghin. Pricesnele,
care au fost deliciul spectatorilor aflaţi
în număr mare,au scos în evidență
multe din învățăturile Ortodoxiei bimilenare cum ar fi: învăţătura în sfânta Treime şi despre iubirea Acesteia

faţă de om şi zidirea Sa, despre trimiterea în lume a Fiului lui Dumnezeu
cu scopul răscumpărării omului din
ghiarele păcatului şi ale morții, despre
Învierea lui Hristos şi nădejdea învierii noastre;despre raiul la care creştinul
aspiră;depre rolul Pururea Fecioarei
Maria în Iconomia mântuirii, despre
lucrarea binefăcătoare a Sfintei Cruci etc. Spectacolul organizat în pragul
Postului Mare,a avut drept scop intensificarea, în sufletul credincioşilor,
a virtuților teologice :credinţa, nădejdea şi dragostea faţă de Dumnezeu ca
fundament pentru cultivarea tuturor
virtuților, care taie răutatea de la toată inima şi pe care Hristos , în celebra
Predică de pe munte le rezună la smerenie, frângerea inimii pentru păcate,
blândețe,dorinţa de a realiza binele,
milostenie,puritatea inimii, promova-

rea păcii şi a dreptăţii şi la acceparea de
a suferii pentru păstrarea şi promovarea credinței. Cei care păşesc în această viaţă pe diamantele de mult preț
ale virtuților sunt luptători în legea şi
dreptatea lui Hristos şi se vor încununa
cu lumina nesfârşită a Învierii. Întregul
eveniment a fost, după opinia multor
spectatori, desprins din lucrarea neâncetată a netrupeştilor puteri la care

pământenii s-au alăturat.,,Îngerii în ceruri sus/Cântă Slavă lui Iisus.....Iară noi
în lume jos /Dăm mărire lui Hristos’’.
Liniştea, pacea şi bucuria ce a învăluit
pe ascultători aminteau de actul sfânt
al Epiclezei (rugăciunea de chemare a
Duhului Sfânt) în care toţi aşteptau ,,
transformarea’’.
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Ziua Consilierului a ajuns la a III-a ediţie la Reghin
Robert MATEI
Cea de a III-a ediţie „Ziua Consilierului”, a fost marcată la Reghin în 4 martie printr-o întâlnire cu uşile închise
la care au participat consilieri locali,
secretari, primari şi viceprimari din legislaţiile trecute precum şi cei care îşi
exercită astăzi mandatul. O dezbatere
fructuoasă despre trecutul, prezentul,
dar mai ales viitorul municipiului la
care au răspuns prezent 30 de reghineni. Ordinea de zi a şedinţei a ţinut
cont de propunerile celor prezenţi, dar
discuţiile au fost atât amicale cât şi despre probleme de administraţie locală.
Preşedintele de şedinţă a fost ales fostul
primar Eremia Pop. „Este o întâlnire
de suflet în care avem toţi de câştigat.
Foştii consilieri se întâlnesc şi se bucură de prezenţa fiecăruia şi se amuză azi
de micile neînţelegeri din şedinţele de
altădată când se aflau într-o competiţie
serioasă, iar noi învăţăm din experienţa dânşilor şi de ce nu, ar putea fi şi un
bun prilej de a continua noi proiectele
care nu au reuşit foştii consilieri să le
ducă la îndeplinire ” a declarat Maria
Precup, primarul municipiului Reghin.

Foştii consilieri, propun
sau acuză!

„În cei 26 de ani, Consiliul Local a
emis peste 3.000 de hotărâri de consi-

liu, bineînţeles conform jurământului
depus de fiecare consilier local, acestea
trebuiau să apere interesele legitime
ale cetăţenilor municipiului Reghin.
Aş vrea să ating în cuvântul meu trei
aspecte de actualitate şi care ar trebui
remediate. Furnizarea apei potabile şi
a canalizării, trebuie să se ştie că până
când serviciul de apă nu a fost preluat
de Aquaserv o găleată de apă costa cât
costă acum un litru de apă. Un alt domeniu este cel al impozitelor locale datorate Primăriei Municipiului Reghin.
Aceste impozite sunt reglementate prin
Hotărâri de Guvern, dar sunt multe din
prevederi unde în OG se spune poate,
deci lasă la latitudinea Consiliilor Locale de a putea. Iar nu în ultimul rând,
m-aş lega de colectarea taxelor privind
colectarea gunoiului, şi aceste taxe s-au
ridicat unde s-au ridicat. Am venit să
fac o propunere în Consiliu ca acest
domeniu de colectare şi transport să fie
suportat de Primărie şi nu de cetăţeni”
a menţionat Toader Crişan din Reghin
fost consilier PNŢCD în perioada 19922000
„Eu, niciodată nu am lipsit de la o Şedinţă de Consiliu în mandatul meu şi
m-am străduit să îmi duc la îndeplinire obligaţiile ce le presupune această
funcţie la modul cel mai serios. Eu văd
acest eveniment nu ca pe o sărbătoare ci ca pe o întâlnire de lucru în care

să ne unim să ne mobilizăm pentru
că dacă Consiliul Local tot timpul ne
contrazice cu diverse probleme, acum
trebuie să cădem de accord cu anumite principii” a precizat Gheorghe Anton
fost consilier PRM şi candidat independent la funcţia de primar în mandatul
2008-2012
„Eu am fost consilier local în urmă cu
peste 20 de ani însă problemele în CL
nu s-au schimbat foarte mult pentru
că întotdeauna au primat proiectele
de hotărâre cu privire la dezvoltarea
Reghinului din toate punctele de vedere. Dar cu părere de rău, trebuie să
vă spun că au dispărut din municipiu o
serie de intreprideri, s-au făcut restructurări de personal şi a crescut rata şomajului, asta este realitatea. Sperăm că
la alegerile locale va fi bine şi Reghinul
va continua să se dezvolte şi va fi iarăşi
ce a fost cândva pe harta economică a

judeţului” a declarat Vasile Herţa fost
consilier PDSR în mandatul 1994-1998
„Ziua Consilierului Local este un prilej de a ne întâlni cu foştii colegi din
celălalte mandate pentru că pe toţi ne
uneşte statutul de consilieri şi consider
că sunt de bun augur ideile pe care ni
le-au împărtăşit şi aducerea aminte
a unor proiecte de hotărâre pe care
dânşii le-au pus în aplicare înaintea
noastră. Cred că o parte din proiectele
aprobate de fostele consili locale pot fi
transpuse şi actualizate la nevoile şi cerinţele de azi ale cetăţenilor. Pentru că
până la urmă acest lucru este cel mai
important, să putem rezolva probleme
actuale ale cetăţenilor din municipiul
Reghin” a cocnchis Ovidiu Marian viceprimar al municipiului Reghin şi consilier în perioada 2008-2012 şi 20122016

distincţii lui Tokes, confirmată recent
şi prin decizia instanței supreme a României, o consider dreaptă și așteptată,
inclusiv o dovadă de justiție morală şi
de normalitate în statul nostru de drept
în care toate instituțiile au obligația de
a apăra Constituția şi legile ţării şi de
a lupta pentru cauza națiunii române.
Consider, de asemenea, că această decizie este un avertisment pentru oricine încearcă să încalce legile României,
să aducă atingere intereselor statului
român şi să nu respecte principiile și
valorile noastre. Trebuie să reacţionăm
ferm şi prompt, iar eu unul am făcut-o
şi până acum şi o voi face şi de acum
înainte, împotriva vorbelor şi faptelor
extremismului etnic, xenofobiei şi iredentismului venite şi de la unii lideri
politici maghiari din România, dar şi
din Ungaria, care tind să se accentueze în luna martie, iar acum cu atât mai

mult în precampanie electorală, amintindu-ne nouă, transilvănenilor, de
acel martie negru din 1990 de la Târgu Mureş. Eu şi românii mei nu îl putem uita şi avem obligaţia să acţionăm
astfel încât să excludem posibilitatea
reapariției unor fenomene similare. Fiind din județul Mureş ştiu ce înseamnă
viața într-o comunitate multietnică.
Personal înțeleg limba maghiară şi am
prieteni buni şi români şi maghiari şi
susţin normalitatea unei convieţuiri
pașnice multietnice şi multiculturale
în România, însă demersurile sfidătore ale unor demnitari de naționalitate
maghiară, cetățeni români sau ai statului vecin care converg spre autonomia
pe criterii etnice, aduc deservicii țării
mele și jignesc demnitatea poporului
român nu le pot accepta. Sunt român
și îmi apăr țara și neamul și prin vorbe
și prin fapte!

Sunt român şi îmi apăr ţara şi neamul!...declaraţia de la tribuna Senatului
a senatorului de Reghin, Alexandru Petru Frătean

Integritatea naţională, interesul românesc, limba română şi demnitatea poporului român nu se negociază! Respectul faţă de statul național român,
unitar și indivizibil și față de valorile
românești este fundamentul codului
de conduită și de onoare al românilor care, cu adevărat, îşi iubesc patria
şi neamul. Acesta este crezul meu şi
principiul care m-a ghidat de-a lungul
vieții în toată activitatea mea şi la fel
mi-am educat şi copiii!
De aceea, vorbele şi faptele mele au fost
întotdeauna în consens cu susținerea
interesul național românesc, cu promovarea şi apărarea României ca stat.
Ori de câte ori am constatat declaraţii,
acţiuni şi comportamente derapante
îndreptate împotriva națiunii române
şi care încalcă grav legile fundamentale ale României m-am simțit obligat să iau atitudine şi să acţionez în
consecință deoarece consider că sunt
inadmisibile şi nu pot tolera acțiuni
care aduc deservicii României şi care

rănesc profund demnitatea mea de român din Transilvania și a comunității
mureşene din care provin şi pe care o
reprezint în Senatul României. În acest
context s-a înscris şi demersul pe care
l-am susținut încă din toamna lui 2013
ca român, în primul rând, dar şi în calitate de Cavaler al Ordinului Național
„Steaua României” de a i se retrage lui
Laszlo Tokes această înaltă distincție
oferită de statul român, care se acordă pentru servicii excepţionale aduse
statului şi poporului roman, în nici un
caz împotriva acestora, aşa cum au fost
acțiunile sale repetate îndreptate împotriva statului naţional român, suveran
şi independent, unitar şi indivizibil.
Mă bucur că în acest demers am făcut
front comun şi cu alţi cavaleri ai Ordinului, ceea ce confirmă că patriotismul mai este încă o valoare importantă
pentru noi, românii. Retragerea acestei
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Marșul secuilor, s-a încheiat cu o petiție, depusă la Prefectură, privind Autonomia Ținutului secuiesc
Vali RUSSU

Actul a fost preluat ieri de consilierul prefectului, Ioan Iacob, care a dat
asigurări reprezentanților Consiliului Național Secuiesc și Consiliului
Național al Maghiarilor din Transilvania că petiția va fi predată prefectului
Lucian Goga, și că acesta, la rândul său,
va transmite documentul Guvernului
României. Potrivit documentului, autonomia aşa-numitului Ţinut Secuiesc
„creează condiţiile egalităţii reale şi
depline pentru colectivitatea autohtonă secuiască-maghiară. De asemenea,
iniţiatorii doresc dialog şi cooperare cu
Guvernul României și susțin că acest
statut „nu lezează unitatea teritorială a
României şi nici suveranitatea de stat”.
Manifestările din 10 martie au debutat la ora 16,00 la Monumentul Secuilor Martiri din Tîrgu-Mureș, unde
au luat cuvântul pe rând Izsák Balázs,
președintele Consiliului Național Secuiesc și Tökés László, președintele
Consiliului Național al Maghiarilor
din Transilvania. Izsák Balázs a spus
că evenimentul este un prilej de exprimare a doleanțelor comunității
secuiești. ”Ziua de 10 martie este o
zi de comemorare a secuilor martiri,
dar nu numai atât, este și un prilej de
exprimare a doleanțelor comunității
secuiești, privind autonomia Ținutului
Secuiesc. Dar este și un moment în
care putem să ne exprimăm protestul

față de unele fenomene care afectează
negativ comunitatea maghiară. Este
vorba de restricționarea folosirii limbii maghiare sau nenumărate legi care
apar, aproape zilnic, în fața legislativului din București, care sunt îndreptate împotriva comunității maghiare,
respectiv hărțuirea, persecutarea conducătorilor noștri, a primarilor din
Ținutul Secuiesc”. Președintele CNMT,
Tökés László, a vorbit în discursul său
despre atitudinea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România față de
manifestația de azi. ”Programul nostru
de autonomie, nu numai că nu s-a realizat, dar parcă ar fi din ce în ce mai departe. Citesc cu consternare că pentru
conducătorii UDMR din Tîrgu-Mureș,
ziua libertății secuiești, citez ”nu poate
fi privită ca un eveniment politic”, astfel
că noi participăm nu ca reprezentanții
unei formațiuni politice, ci ca persoane
particulare.

La rândul său, directorul Alianței Libere Europene, Gunter Dauwen, a criticat
Guvernul României și pe președintele
Klaus Iohannis, spunând că nu sunt
interesați de drepturile minorităților.
”Guvernul României trebuie să respecte drepturile minorităților și să ia în
considerare solicitările acestora, pentru a se garanta libertatea, egalitatea și
prosperitatea tuturor oamenilor. Noua
nomenclatură de la Bucureşti nu respectă aceste drepturi. Nu poate fi libertate dacă cele mai elementare drepturi
nu sunt respectate, iar cererile de autonomie sunt incriminate inclusiv prin
interzicerea simbolurilor secuiești.
Toate acestea au loc pe perioada în
care este președinte în funcție Klaus
Ionanhis care, ca minoritar ar trebui
să fie mai sensibil la aceste probleme”,
a atenționat Gunter Dauwen. Mitingul de la Tîrgu-Mureş s-a încheiat fără
incidente, la care au participat aproxi-

mativ 4.000 de persoane. Urmează ca
autorităţile să analizeze dacă se impune sancţionarea organizatorilor manifestării, care au îndemnat participanţii
– sosiţi din ţară şi din străinătate cu
autocare – să pornească într-un marş
neautorizat pe străzile oraşului.
Cu câteva zile înainte, primarul municipiului Tîrgu-Mureş, Dorin Florea, a
făcut un apel către toţi cetăţenii să nu
se lase manipulaţi de interese politice.
„Apelez la tîrgumureşeni, care sunt
oameni înţelepţi. Pentru ce nu înţeleg
toţi să lase oraşul ăsta o dată în pace.
De ce în continuu promovează zona
conflictuală? Cu ce îl încântă asta pe
maghiar? Le convine în continuu să fie
poligonul de încercare al mediocrilor
politici care consideră că asta e politică? În România nu există la ora actuală
politică, nu, sunt adunări de club, de
delatori, de şmecheri care ca să ajungă unul la putere îl dă în gât pe celălalt
sau fac tot felul de giumbuşlucuri. Asta
nu e politică”, a conchis Florea. Reamintim că pe 10 martie 2014, în timpul unei manifestări de comemorare a
secuilor martiri de la Tîrgu Mureş, câteva mii de persoane au pornit într-un
marş neautorizat prin oraş, unii dintre
participanţi îmbrâncindu-se cu forţele
de ordine. Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Mureş a aplicat la acel moment amenzi în valoare totală de peste
36.000 lei.

Un UDMR românesc pentru 5 iunie!
Pentru alegerile locale, PSD vrea o Uniune Democrată a
Mureşenilor Români
Vali RUSSU

Practic, este vorba de negocieri politice pentru promovarea unui primar român la Tîrgu-Mureș și a unui
președinte tot român la Consiliul
Județean Mureș. Acest anunţ a fost făcut într-o conferință de presă sâmbătă,
12 martie de preşedintele mureşean al
Partidului Social Democrat, deputatul
Vasile Gliga. Acesta a accentuat faptul
că este important ca, pentru alegerile
locale, forţele româneşti să se coalizeze mai ales în zonele în care populaţia

ANUNŢURI

SERVICII
Magazin de scutece în Reghin, strada
Gării nr. 8 vindem o gamă variată de
pampersuri şi scutece pentru copii şi
adulţi la preţuri avantajoase. Telefon:
0745190956
Firmă serioasă, efectuăm transport
persoane şi maşini pe platformă ruta
România-Germania şi retur. Firma oferă o masă gratis pe traseu şi la
10 transporturi, un transport gratuit. Relaţii la telefon 0751-923-869 şi
004915171051917
Croitoreasă din 1981 în Reghin, realizez la comandă îmbrăcăminte pentru
femei şi copii. La cerere modific şi ajustez îmbrăcăminte veche şi nouă. Tele-

majoritară este de etnie maghiară. În
acest sens, social-democraţii vor propune liderilor politici mureşeni formarea unei Uniuni Democrate a Mureşenilor Români în vederea atingerii celor
două deziderate – câştigarea Primăriei
Tîrgu Mureş şi alegerea unui preşedinte român al CJ Mureş, spune preşedintele PSD Mureş, deputatul Vasile Gliga.
“În Tîrgu-Mureş am putea avea primar
roman şi la fel şi preşedinte de Consiliu
Judeţean dacă românii vor înţelege să
meargă unitar. Dorim să lansăm o che-

mare. În această conjunctură putem
merge pe orice variantă. Am zis şi de
UDMR-ul românesc, Uniunea Democrată a Mureşenilor Români pe care o
susţin. De fapt, asta trebuie să facem,
cred că trebuie să învăţăm noi toţi românii din judeţul Mureş”, a declarat
deputatul Vasile Gliga, care a adăugat
că nu trebuie decât înţelepciune şi înţelegere. El a spus că, nefiind orgolios,
se va duce personal la fiecare partid,
pentru a vedea ce planuri au la aceste
alegeri locale. În altă ordine de idei,

fon 0746.028.019;

URGENT

Vând bancnote, cărţi, calendare, cărţi
poştale, reţete medicale vechi, insigne şi lozuri de colecţie. Telefon
0749.804.273;

Caut urgent de lucru, repar teracote,
şeminee şi recondiţionez şi renovez
beciuri. Telefon 0751956183;

Vând porci de carne (6 exemplare)
crescuţi cu cereale (grâu, orzoaică şi
porumb). Porcii au vârsta de 9 luni
şi greutate cuprinsă între 115-120 de
kg. Preţ 7 lei kg negociabil. Telefon:
0756354950.
Frizeria MARADIN din Reghin, cartierul Iernuţeni, bloc 20, oferă din luna
martie şi servicii de manichiură la preţuri fără concurenţă. Pentru programări puteţi suna la nr. de telefon 0753085-992 sau pe contul de Facebook
Frizeria Maradin

Familie cu trei membrii căutăm chirie,
preferabil casă, o cameră, bucătărie şi
baie, în Reghin. Telefon 0746797553
sau 0757366864;
Pierdut certificatul de înregistrare şi
certificatele constatatoare, le declar
nule. Telefon 0758450635
Muncitor necalificat 38 de ani domiciliat în satul Filea, caut de lucru în Reghin sau Tîrgu-Mureş. Telefon de contact: 0749665473
Vând casă în Toaca la 18 km de Reghin cu toate facilităţile. Telefon
0742.274.814

Vasile Gliga a precizat că PSD Mureș
va avea liste complete de candidaţi atât
pentru majoritatea consiliilor locale,
cât şi la Consiliul Judeţean. Asta înseamnă că în general social-democrații
mureșeni, la alegerile din 5 iunie nu
vor fi acompaniați de candidaţii UNPR
şi ALDE. Vasile Gliga a explicat că fac
excepție localităţile unde românii sunt
în proporție de 20-30% din populație,
iar acolo cele trei formațiuni politice
vor prezenta liste comune.
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RECLAME

Urări pentru Glasul Văilor

Cu ocazia ediției cu numărul 100, ,,Glasul Văilor” a primit numeroase mesaje de felicitare de la oameni politici, personalităţi, oameni de afaceri, directori şi feţe bisericeşti, reprezentanţi de seamă ai judeţului Mureş.

”Vă urez un călduros LA MULŢI ANI, cu
ocazia apariţiei celei de a 100-a ediţii a
publicaţiei „Glasul Văilor”. Sunt convins
că mureşenii îşi doresc să cunoască tot
ceea ce se întâmplă, iar presa locală îşi are
locul său în peisajul media. Cred în nevoia de informare a publicului şi mă preocupă existenţa unei relaţii transparente, între Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş
şi presă, prin intermediul căreia mesajul
ajunge la cetăţeni. Din punctul meu de
vedere şi al instituţiei pe care o conduc, am avut şi avem o colaborare bună, în interesul cetăţenilor judeţului Mureş, care trebuie să fie informaţi, trebuie să cunoască
evenimentele care se petrec. Vă asigur că aveţi întreaga mea susţinere, personală şi a
Instituţiei Prefectului, vă aştept ori de câte ori consideraţi că aveţi nevoie de ştiri pe
care cetăţenii să le cunoască şi la toate evenimentele frumoase pe care le organizăm.
Felicitări încă o dată şi LA MULŢI ANI!” Lucian Goga Prefectul Judeţului Mureş.
„Dacă ar trebui să definesc în două cuvinte ce apreciez mai mult la ziarul “Glasul
Văilor”, acestea ar fi : profesionalismul şi
dăruirea pentru informarea corectă a cititorului . Țineţi-o tot aşa şi ne veţi “obliga”
şi la alte frumoase aniversări. De la un alt
om aflat în slujba cetăţeanului”, Comisar
şef Matei Ioan-Mugurel , Şef Serviciu
Evidenţa Persoanelor Reghin
„Vă transmitem felicitări, mult respect şi
stimă tuturor celor care alcătuiesc redactia ,,Glasul Văilor”. Datorită acestui ziar
cu mare succes din judeţul Mures, care a
publicat în mai multe rânduri articole referitoare la titlurile obţinute de câinii rasa
Mastiff Tibetan şi Cane Corso pe care îi
deţin, patrupedele au fost admirate şi recunoscute de publicul cititor al ziarului
,,Glasul Vailor”, de arbitrii, preşedinte,
vicepreşedinte organizatoric şi membrii
ACHR. Datorită ziarului, câinii noştri au
devenit ,,vedete” şi sunt aşteptaţi cu nerăbdare în concursuri. Felicitări şi vă mulţumim pentru interesul acordat” director General Tudor Sălăgean, Canisa Lion Tibet
Dog, SC Profesional Guard SRL şi SC Service PP Guard SRL.
„Având în vedere colaborarea extraordinară în mai multe activităţi pe care le desfăşurăm împreună în cadrul Festivalului
de tradiţii şi obiceiuri şi alte activităţi
culturale, mă bucur că existaţi în judeţul Mureş, vă felicit pentru ceea ce faceţi,
putere de muncă şi cât mai multe sute de
apariţii media”. Neluţu Gliga, directorul
Festivalului Văii Gurghiului

„Sunt un cititor foarte atent şi un fin observator al fenomenului care l-a generat
această publicaţie în ultima vreme în rândul populaţiei. Am citit fiecare număr din
„Glasul Văilor” din ultimul an şi pot să
spun că merităţi din plin o astfel de aniversare. Să vă apăraţi cu onoare drepturile pe care le aveți ca jurnalişti. Mă refer
la drepturile reale, pe care presa le deţine
în statele democratice. Să folosiți aceste
prerogative în mod corect, pentru o bună
informare a publicului!” Petru Borşa administrator Farmacia Provet
„La mulţi ani! Cred că este urarea potrivită într-un astfel de moment. Într-un astfel
de context economic, care nu favorizează
presa sper să aveţi libertatea şi să vă faceţi meseria cu onestitate în continuare.
Vă felicit pentru drumul parcurs şi pentru
modul în care ne puneţi la dispoziţie nouă,
celor interesaţi, informaţii corecte, echilibrate şi utile!” Mircea Oltean director SC
IRUM SA Reghin

„La acest ceas aniversar permiteţi-mi să
fac o comparaţie precum Mureşul colectează apele Călimanilor şi curge mai departe cristalin, aducând belşug, tot aşa şi
ziarul dvs. care poartă numele „Glasul Văilor” adună de pe Văile Munţilor Călimani
şi Gurghiu ştiri despre evenimente, culturale, religioase, obiceiuri, tradiţii, meşteşugurile oamenilor de la ţară şi ştiri despre
viaţa cotidiană a locuitorilor acestui ţinut
binecuvântat de Dumnezeu. Le transmit
cu acest prilej de împlinire a 100 de ediţii
tipărite celor care ostenesc la redactarea acestei publicaţii putere de muncă şi multă
inspiraţie, iar celor care mai zăbovesc să citească în această eră a internetului, le
transmit să se bucure de informaţiile culese de redactorii acestui ziar care pun sub
microscopul opiniei publice o serie de probleme şi evenimente istorice locale care
mai devreme sau mai târziu trebuiau să fie scoase la lumină” Preot Teodor Beldean
protopop al Protopopiatului Ortodox Reghin.
„La ceas aniversar vă felicităm pentru imparţialitatea şi profesionalismul pe care
l-aţi adus în peisajul mass-media locală.
Mulţumim pentru faptul că între Rotary
Club Reghin şi dumneavoastră a fost întotdeauna o colaborare la cele mai înalte cote
de transparenţă şi respect reciproc. Vă dorim mult succes în demersul către o presă
independentă şi liberă de orice interese şi
urăm întregului colectiv redacţional ediţii
cât mai reuşite pe viitor” Mihai Badiu preşedinte Rotary Club Reghin
,,La ceas aniversar, astăzi când scrieţi a
100 ediţie a ziarului „Glasul Văilor”, vă
doresc să aveţi condeie drepte, gânduri
luminate şi acea atitudine profesionistă ca
şi până azi. La mulţi ani! „Glasul Văilor”,
Cristian Chirteş deputat PNL

,,Doresc să vă transmit, în numele meu şi
al comunităţii din Suseni, felicitări pentru
reuşita de a ajunge la cele 100 de apariţii
ale publicaţiei „Glasul Văilor”. Este o realizare certă, pe care doar cei care nu înţeleg
ce înseamnă munca, dedicaţia şi perseverenţa nu ar aprecia-o. Publicaţia pe care o
editaţi, aflată în slujba comunităţilor de pe
Valea Mureşului, a ajuns un reper fără de
care viaţa acestor comunităţi ar fi mai săracă. Vă asigur, de respectul nostru pentru
ceea ce aţi realizat cu acest ziar, ce menţine
spiritul românesc viu, precum şi de faptul că comunitatea din Suseni vă este aproape. Cu cele mai calde urări” Mircea Mariş primarul comunei Suseni
„În plin proces de criză financiară când
toate publicaţiile mari făceau restructurări de personal şi alte publicaţii îşi închideau porţile din lipsa fondurilor, în Reghin
am avut curajul să înfiinţez o nouă publicaţie, ziarul ,,Glasul Văilor”. Ziarul a pornit la drum cu un slogan „Pentru că nouă
ne pasă”, la început sub forma unei reviste
color, glossy, având 8 pagini.
Apoi m-am hotărât să dezvolt acest proiect
jurnalistic şi am şi transformat revista în
format de ziar cu 16 pagini, dintre care opt policromie. La început, tirajul publicaţiei
bilunare a fost de 4000 de exemplare, iar momentan am ajuns la 8000 de exemplare
ce se distribuie gratuit la toate chioşcurile de ziare în cutiile poştale din municipiu,
dar şi în afara Reghinului, pe Valea Gurghiului, Valea Mureşului, Valea Luţului,
Topliţa şi Tîrgu-Mureş. „Glasul Văilor” şi-a propus să fie o publicaţie cât mai aproape de oamenii de rând şi de problemele comunităţii . Mă bucur că avem cititorii
fideli care nu ratează niciun număr şi caută ziarul nostru la chioşcurile de ziare
într-un număr din ce în ce mai mare. Pentru fiecare din ei, ziarul aduce nu doar
informaţii, dar şi o satisfacţie intelectuală” Daniel Gliga fondator ,,Glasul Vailor,,
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DIN JUDEŢ

ŞTIRI
Sistemul judiciar, blocat de deciziile Curții
Constituționale?
Judecătorul Adrian Bordea, membru
al Consiliului Superior al Magistraturii a susținut, săptămâna trecută la
Tîrgu-Mureș, că deciziile Curţii Constituţionale a României au îngreunat
activitatea sistemului judiciar, declarând neconstituționale mai multe texte
de lege din Codul de Procedură Penală. El a accentuat faptul că dacă CCR
a declarat neconstituţional un text de
lege, acela nu îşi mai are aplicabilitatea. ”Fără a comenta deciziile Curții
Constituționale, acestea parcă încearcă
să blocheze sistemul judiciar. A fost o
filozofie a Codului de Procedură Penală, care pur şi simplu s-a evaporat.
Asta înseamnă că nu s-a recurs, de
către cei care au stabilit regulile procesuale, nu au gândit la reprezentarea
constituţională a instituţiilor care, iată,
au fost declarate neconstituţionale.
Astfel, decizia CCR a adus la îngreunarea activităţii”, a accentuat Adrian
Bordea. Judecătorul Horaţius Dumbravă, membru la rândul său al CSM,
a afirmat că în materie de procedură
penală sunt multe decizii ale CCR care
nu au fost transpuse încă în legislaţie,
deşi unele sunt vechi de peste un an
şi jumătate. ”Aşteptăm de un an şi jumătate ca Parlamentul să îşi facă treaba. Noi am sesizat demult pentru că
după fiecare decizie a CCR, e necesară
o modificare legislativă. Și dau doar
exemplul Camerei preliminare pentru
care s-au aflat la Parlament foarte mult
timp aceste modificări şi solicitări, şi
ale noastre şi ale Ministerului Justiţiei. Aşteptăm şi modificările recente să
vedem cum sună, cele pe interceptările
la alte organe specializate de stat, dar
şi cele pe renunţare la urmărire penală.
Noi sperăm ca Parlamentul să se mişte cât de repede, au chemat şi CSM, şi
Ministerul Justiţiei la Comisia Juridică
din Camera Deputaţilor la discuţii pe
15 modificări pe procedura penală”,
a conchis Dumbravă. El a precizat că
până la modificările survenite în privinţa camerei preliminare, soluţionarea cauzelor dura în medie o lună şi
jumătate, dar după decizia CCR s-a
ajuns la 7 luni la toate dosarele penale.
Reprezentanţii CSM, Adrian Bordea
și Horaţius Dumbravă au participat,
săptămâna trecută , marți, la bilanţul
activităţii Curţii de Apel Tîrgu Mureş
pe anul 2015.

Revin presiunile asupra presei?
Reincriminarea insultei și calomniei ar duce la o încărcare și mai mare a
instanțelor cu cauze penale

Judecătorul Alexandru Șerban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat săptămâna trecută,
într-o conferință de presă susținută
la Tîrgu Mureș, că trebuie văzut dacă
societatea este pregătită pentru reincriminarea insultei și calomniei, așa cum
se dorește printr-un proiect depus la
Senat.
„Ține de politica penală a statului incriminarea sau nu a insultei și calomniei Este de discutat dacă după o perioadă destul de lungă de dezincriminare
este societatea pregătită pentru reincriminare a faptelor respective, dar asta
ar duce cu certitudine la o încărcare și
mai mare a instanțelor cu cauze penale.
Deja ne așteptăm, în urma altei decizii a Curții Constituționale, cea privind textul de renunțare la urmărirea
penală, ca și mai multe dosare penale
să vină în instanță. Sigur, și acolo o să
vedem în ce măsură se va reglementa
de către legiuitor problema după motivarea deciziei, dar mai mult ca sigur
vor ajunge în instanțe, nu la procurori
și atunci va crește volumul de activitate pe secțiile penale, cu același număr
de judecători”, a arătat Șerban. Acesta
a precizat că cele mai multe cauze cu
care se confruntau instanțele de judecată în perioada în care erau incriminate insulta și calomnia nu se refereau
la insultă și calomnie prin presă, ci erau
certuri între vecini sau rude. „La începutul profesiei mele, poate ceA mai
mare parte a ședințelor de judecată se
întindea pe acest gen de infracțiuni, insulte, calomnii, amenințări. La un moment dat, legiuitorul a considerat că nu

mai este necesar să fie protejate acestea
prin mijloace penale și s-a rămas doar
pe mijloacele dreptului civil, pe răspundere civilă delictuală și obținerea
de daune morale”, a arătat Alexandru
Șerban.
Președintele Curții de Apel Tîrgu
Mureș, judecătorul Florin Dima, a precizat la rândul său, că sistemul judiciar
românesc a avut cele mai mari probleme la CEDO atunci când s-au aplicat
sancțiuni penale în presă, întrucât s-a
considerat că presa își are rolul ei și trebuie să spună niște lucruri, chiar dacă
uneori exagerează, și să pornească de
la un fapt real. Judecătorul Adrian Bordea, membru al CSM, a arătat la rândul
său că reincriminarea calomniei și insultei va ține exclusiv de legiuitor, care
însă trebuie să fie înțelept. „Important
este să se facă și cu bună credință, pentru că sunt situații și situații în care
reacțiile sunt disproporționate, însă
bine este ca libertatea presei să fie asigurată, nu cu constrângeri. (...) Fiecare
trebuie să își facă profesia cu echilibru,
deontologic trebuie să fie, numai așa
ajungem la o armonie socială în care să
însemne și critică, și răspundere, care
să însemne tot. Dacă nu ne asumăm
răspunderi, înseamnă că suntem buni
de dat afară. Trebuie să vedem rezonabilitatea, să evităm reaua credință”, a
susținut Bordea.

Raportul comisiei juridice, amânat

prevederile acestei inițiative legislative
care reincriminează insulta și calomnia. Astfel, pedeapsa cu închisoarea va
fi înlocuită cu zile-amendă de 150 lei
pe zi. Dezbaterea şi votul privind un
raport asupra acestui proiect legislativ au fost amânate pentru săptămâna
viitoare, având în vedere că proiectul
a fost amendat. Anghel a explicat că a
„îndulcit” proiectul, pentru a „împiedica atacarea la Curtea Constituțională
pe motiv că nu este normal ca cineva să
facă închisoare pentru afirmaţii. Asta
în ciuda faptului, completează Anghel,
”că uneori „un cuvânt poate să omoare mai degrabă decât un cuțit”. „Am
transformat închisoarea în zile-amendă. Am pus punctul de zi la 150 lei, așa
cum este hotărât în lege. Am lăsat o limită la dispoziția instanței” a explicat
senatoarea. „Aș minti să spun că nu
îi vizează pe cei din presă, dar nu atât
de mult cât vizează relațiile sociale”, a
mai afirmat Anghel în fața membrilor
comisiei. „Toata lumea a zis: Cristiana Anghel reincriminează insulta și
calomnia. Nu am făcut altceva decât
să încercăm să intrăm într-o stare de
normalitate” a mai spus ea. Astfel, dacă
pentru insultă amenda maximă ar fi de
4500 lei, pentru calomnie s-ar putea
ajunge la o amenda de 45.000 lei. Proiectul de lege nu a primit un punct de
vedere de la Guvern, însă are un aviz
favorabil din partea Comisiei pentru
drepturile omului.

Senatorul Cristiana Anghel, care a
inițiat acest proiect de lege, a modificat

Peste 90% din liceenii mureşeni au participat la
simularea examenului de bacalaureat
Elevii din clasele a XI-a şi a XII-a din
județul Mureș au susţinut în data de 7
martie, prima probă a simulării examenului de bacalaureat, cea la limba şi
literatura română. Examenul a început
la ora 9, a durat trei ore, timp în care au
avut de rezolvat trei subiecte. Elevii au
ieşit mai repede din sălile de examen şi
au recunoscut că nu au tratat prea serios această problemă, mai ales că notele
nu se trec în catalog. La simulare au
participat aproximativ 7.000 de elevi,
93% din totalul celor de clasa a XI-a, şi
91% din cei din clasa a XII-a, care anul
acesta dau bacalaureatul, a declarat
inspectorul şcolar general al judeţului
Mureş, Ştefan Someşan. ”Procentul de
participare este mai bun faţă de anul
şcolar precedent, ceea ce dovedeşte implicarea mai serioasă atât a unităţilor
de învăţământ, cât şi a elevilor. Probleme nu s-au înregistrat, deşi simularea
are loc în aceleaşi condiţii ca examenul
de bacalaureat, aceasta însemnând foi

tipizate, însemnând subiect naţional,
camere de supraveghere, aşezarea elevilor singuri în bancă, deci tot ce înseamnă elemente de secretizare care
există şi la examenul de bacalaureat”, a
explicat Someșan. Simularea continuă
cu proba la Limba şi literatura maternă și cu proba obligatorie a profilului,
Matematică sau Istorie. În data de 10

martie, elevii clasei a XII-a au susţinut
proba la alegere a profilului şi specializării. Rezultatele se vor afişa în data de
18 martie.

Pagină realizată de:
Vali RUSSU

NR 100

11

CINE, CE, CUM?

Poștașii se pregătesc de proteste, vor schimbarea
Codului Muncii
Vali RUSSU
Ei doresc să li se permită colegilor lor
din mediul rural, să poată fi înlocuiți
temporar pentru a-și lua concediile de
odihnă, de care n-au mai beneficiat de
3 ani. Liderul Sindicatului Lucrătorilor Poștali, filiala Mureș, Vasile Viorel
Neagu, a depus la Prefectură cerere
pentru a se discuta situația în cadrul
Comisiei de Dialog Social. El a explicat
că în 2014 au fost restructurări masive
în Poșta Română, iar în județul Mureș
din peste 900 de angajați s-a ajuns la
660, dintre care 105 sunt agenți poștali
în zonele rurale. Aceștia deservesc
singuri 3-4 sate care, pe lângă salariile

mici, sunt stresați și au ajuns la epuizare fizică.
”Dorim să forțăm puțin clasa politică
să schimbe Codul Muncii, este acolo
un articol care nu ne dă voie să angajăm înlocuitori pe durată determinată
30 de zile sau 60 de zile, cât să-și poată
lua poștașii concediu. Până cu 3 ani în
urmă această înlocuire era posibilă, cu
o rudă sau un localnic, care cunoaște
satul și oamenii. Situația e aceeași în
toată țara, peste 3800 de agenți poștali
care de 3 ani nu și-au luat concediu.
Oamenii deja sunt obosiți, stresați,
după restructurare din 2 a rămas numai unul, 40% dintre agenții s-au

desființat în mediul rural, s-au cumulat state de plată. Eu acum sunt la Alba
Iulia, avem o ședință de Birou Executiv
pe regională, pentru că toată țara fierbe, ca să luăm niște decizii”, a explicat
Vasile Viorel Neagu. El a mai spus că
va solicita Prefecturii un răspuns pentru a fi convocat la Comisia de Dialog
Social. Pentru a-și obține revendicările, poștașii vor picheta Prefecturile din
țară și vor uza de toate celelalte proceduri legale la care pot recurge sindicatele în protestele lor.

Tinerii mureșeni sunt interesați de cariera
militară
care am întocmit 47 de dosare pentru tiv. Cel mai mare interes a fost imediat
Vali RUSSU

Dovadă că anul trecut s-a stabilit un
record pentru județul Mureș de elevi
admiși la liceul militar de la Alba Iulia, a observat șeful Biroulu InformareRecrutare din cadrul Centrului Militar
Județean, lt. col. Cristian Cioba. El a
precizat că în general, tinerii mureșeni
sunt interesați de acces la licee și la
Academia Militară, dar interesul e
mai mic la școlile de maiștri militari
și subofițeri. ”În fiecare an întocmim,
pentru academiile militare 40-50 de
dosare și ajung în final să fie admişi
până în 5 candidați. Pentru licee, anul
2015 a fost cel mai bun an al județului
Mureș din ultimii 10 ani, în sensul în

tinerii de clasa a VIII-a, din care 17
au fost declarați admiși în Colegiul
Național Militar ”Mihai Viteazu” de
la Alba Iulia, în condițiile în care în
tot colegiul erau 120 de locuri”, a precizat Cristian Cioba. El adaugă că, la
10 ani de când stagiul militar nu mai
este obligatoriu în România decât în
caz de război, zilnic vin tineri la CMJ
Mureș să se intereseze pentru angajarea pe bază de voluntariat ca soldați
profesioniști. ”Zilnic vin la noi la Biroul Informare-Recrutare, tineri care
doresc să devină soldați profesioniști,
sunt luați în evidența noastră cei care
îndeplinesc criteriile de recrutare, îi
anunțăm și parcurg procesul respec-

după ce s-a trecut la serviciul militar pe
bază de voluntariat, respectiv ani 2007,
8 și 9. Nu înseamnă că a scăzut interesul, deoarece numărul locurilor scoase
la concurs nu a mai fost atât de mare”,
concluzionează lt. col. Cristian Cioba.
El adaugă că în armata română, testele
de admitere nu sunt diferențiate pentru femei și bărbați, deci cine le trece
devine militar profesionist. Doar la licee și academii există anual un număr
special alocat fetelor, iar la facultăți ele
se axează mai ales pe partea de științe
administrative sau de medicină militară.

Verificări la modul de salubrizare a cursurilor
de apă din judeţul Mureş
Vali RUSSU
Prefectul a semnat în data de 8 martie
ordinul privind demararea acțiunii de
verificare dispusă de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Controlul
se va derula în toate localităţile din judeţul Mureş, în perioada 9 martie-15
aprilie, şi va fi realizat de o Comisie
mixtă formată din reprezentanți ai
Sistemului de Gospodărire a Apelor
Mureș, ISU Mureş, Gărzii Forestiere
și ai Gărzii Naționale de Mediu. Echipele vor verifica modul în care au fost
curățate cursurile de apă și cum au
fost realizate șanțurile și rigolele în
localități, a precizat prefectul Judeţului Mureş, Lucian Goga: „Controalele
se vor derula pe raza judeţului Mureş
conform competenţelor legale specifice
fiecărei instituţii și vor urmări în prin-

cipal următoarele obiective: existența
depozitelor de deșeuri și de material
lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă, precum și în secțiunile
de scurgere ale podurilor și podețelor;
existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite; modul în care
au fost realizate/întreținute șanțurile și
rigolele de scurgere a apelor pluviale în
localități”, a declarat Lucian Goga, adăugând că ordinul Instituției Prefectului
a fost comunicat tuturor primarilor din
judeţul Mureș.

ŞTIRI
Direct în clasa I, fără pregătitoare

		
Pe acești copii din județul Mureș, părinţii lor nu i-au înscris în clasa pregătitoare din diverse motive, iar pentru ei
ministrul Educaţiei a dat dispoziţie să
fie înscrişi direct în clasa I. În judeţul
Mureş sunt 31 de copii în această situaţie, a explicat inspectorul şcolar general al judeţului Mureş, Ştefan Someşan.
„Conform ordinului de ministru, copiii
care împlinesc vârsta de 7 ani la data
de 31 august 2016 şi nu au trecut prin
clasa pregătitoare, se pot înscrie direct
în clasa I. Evident că pot să opteze şi
pentru înscrierea în clasa pregătitoare,
dar ministerul a făcut această derogare
pentru a le facilita copiilor înscrierea la
clasa I”. Lista cu cei 31 de copii a fost
transmisă Ministerului Educaţiei pentru validare.

Doctorat de istorie la Universitatea „Petru Maior”
din Tîrgu-Mureş

Noul doctorat a fost aprobat de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare, iar ordinul a fost publicat în
Monitorul Oficial la sfârşitul săptămânii trecute. Astfel, începând cu anul
universitar viitor, cei care vor dori să
îşi dea doctoratul în istorie vor putea
veni la Tîrgu-Mureş, a precizat rectorul UPM, Călin Enăchescu. „Începând
din această toamnă, de la 1 octombrie,
înmatriculăm primii studenţi la doctoratul de istorie. Există în momentul
de faţă trei conducători de doctorat
care au abilitarea de a conduce doctorate, dintre care unul este din străinătate, este vorba despre un profesor de
la Universitatea Sapienza din Roma”.
Deocamdată nu se cunoaşte numărul
de locuri, dar acesta se va fixa odată cu
aprobarea numărului de locuri pe universitate pentru anul Universitar viitor.
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