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România, ţara cu cei mai mulţi bodyguarzi, la cea 

mai mare sărăcie

Vorba jurnalistului Tudor Octavian 
,,Paznicii nu apără întotdeauna ceva. 
Cei mai mulţi nici nu îşi cunosc ros-
tul. Stau şi ei unde sunt puşi şi se fac 
că statul degeaba îi ţine foarte ocupaţi”, 
dar majoritatea se plâng că muncesc 
multe ore şi sunt plătiţi foarte prost, în 
ciuda faptului că au o meserie calificată 
în raport cu răspunderile cu care sunt 
investiţi. În România, în urmă cu cinci 
ani, existau  122.000 de agenţi de pază şi 
mai puţin de 60.000 de poliţişti, motiv 
pentru care, pe bună dreptate, cârco-
taşii au numit România ,,ţara bodzgu-
arzilor,,. Acest dicton este valabil şi în 
judeţul Mureş, unde ne confruntăm cu 
aceeaşi problemă, numărul firmelor de 

pază şi protecţie şi de agenţi, depăşesc 
efectivele Poliţiei. În schimb, gabari-
tul bodyguarzilor de multe ori denotă 
rangul social pe care se străduieşte să 
şi-l impună patronul pentru a da bine 
la licitaţiile cu diverse primării şi firme 
cu bonitate şi conturi neblocate. Există 
o altă categorie de firme de profil care 
au angajaţi pentru blazon, dar care la 
o analiză mai atentă, nu au nimic în 
comun cu meseria asta. Şi bineînţeles, 
mai există agenţi de pază cu aere de 
vedete, în urma cărora realizezi cât de 
sofisticat e stăpânul, să nu spun „mito-
can”. Nu generalizez, mai sunt printre 
patroni şi oameni de caracter, dar sunt 
rari, îi pot număra pe degetele de la o 
mână, însă eu aş fi curios să mai trăiesc 
vremurile acelea, când se va pensiona 
primul bodyguard din acest sector de 
activitate. L-aş pune pe prima pagină şi 
aş scrie şi o carte despre viaţa lui, prin 
câte a trecut, ce acţiuni i-au marcat 
existenţa, câte conflicte a aplanat, ce 
antrenamente a practicat să se menţi-
nă în top pentru a nu fi dat afară din 
cauza tinerilor mai bine definiţi, cu 
striaţii şi bicepşi de zmei şi tot felul de 
picanterii. Pe de altă parte, mă amuză 
faptul că unii agenţi de pază conside-
ră cea mai mare realizare a lor  faptul 
că au 45 de cm la biceps şi că împing 
180 de kg, nu ştiu câte repetări la piept, 

iar cei mai şmecheri se laudă că agaţă 
lunar câte o piţipoancă într-un super-
market, într-un chioşc de ziare sau te 
miri pe la ce crâşmă pe care o păzesc şi 
îşi satisfac fanteziile sexuale, pe care nu 
le pot face acasă cu soţiile lor, care sunt 
nişte doamne. Îi vezi zilnic, de parcă 
am trăi într-o ţară post conflict, în care 
există posibilitatea să fii atacat de un 
terorist la fiecare 15 minute. Sfidează, 
în primul rând, cu maşinile de inter-
venţie care, în sărăcia care trăim, sin-
cer nu mai crează respect şi admiraţie, 
ci repulsie, pentru că maniere nu prea 
întâlneşti la agenţi, decât ameninţări 
cu pumnul sau înjurături în cazul în 
care vrei să le explici o problemă care 
îi priveşte direct. Dovada sunt filmu-
leţele încărcate pe internet de o serie 
de cetăţeni care au păţit-o. De regulă, 
cei care nu au familii în general, se în-
doapă cu proteine şi tot felul de steroizi 
din salarii, iar cei care într-adevăr sunt 
întreţinători de familii, sunt nevoiţi să 
mai practice şi alte joburi, pentru că 
nu le ajung banii şi atunci, unii sunt 
DJ sau maeştrii de ceremonii, fotografi, 
bodyguarzi la tot felul de discoteci, 
culturişti sau chiar gigolo de ocazie, 
se laudă unii. Mă rog, până la urmă, 
fiecare face ce vrea cu muşchii lui, dar 
nu asta e problema cea mai gravă, ci 
faptul că sunt agenţi economici care au 

contract cu firme de pază, doar pentru 
a dormi liniştiţi noaptea dar pentru o 
siguranţă reală în paralel bat palma şi 
cu interlopi care, contra unei sume, 
considerată nu şpagă, ci o banală taxă 
de protecţie, le garantează liniştea. Am 
fost martor la un astfel de caz, unde 
administratorul firmei îmi spunea că 
pentru a nu avea scandaluri, odată pe 
lună dădea de băut gratis toată noap-
tea interlopilor care veneau de obicei 
însoţiţi cu tovarăşele lor de viaţă sau 
cu alţi aşa-zişi “oameni de bine” la un 
billiard sau la un poker. Îmi amintesc 
de un alt caz în care proprietarul unui 
club a fost agresat într-o benzinărie de 
un interlop care îl ameninţa că dacă nu 
oferă o taxă îi va face scandal în local 
non-stop cu băieţii răi…ghinionul lui a 
fost că a murit într-un accident înainte 
să îşi arate muşchii şi tatuajele…Dar să 
închei într-o notă optimistă recunosc 
că mai există şi excepţii, avem chiar în 
municipiu un administrator de firmă 
de pază care a ajuns Preşedintele Fede-
raţiei de Culturism şi Fitness din Ro-
mânia, un om care a sponsorizat cărţi 
şi care face, la fiecare competiţie pe 
care o organizează, câte o colectă pen-
tru cazuri umanitare, oameni cu boli 
incurabile sau pentru familii nevoiaşe. 
Dar vorba românului cu o floare nu se 
face primăvară!

Robert MATEI

Editorial
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Partidul Crucilor cu Săgeţi (Nyilaske-
resztes Part) înfiinţat în 1935 de Ferenc 
Szalasi în Ungaria, a avut adepţi şi la 
Reghin. Numărul lor în perioada ad-
ministraţiei maghiare a ajuns în oraş la 
280 de membri în ciuda faptului că a 
fost constituit după modelul fascist al 
Partidului Naţional Socialist din Ger-
mania. Partidul Crucilor cu Săgeţi, a 
fost un partid extremist de dreapta, 
care a preluat numeroase elemente din 
ideologia hitleristă, iar la Reghin a avut 
sediul pe Calea Mihai Viteazu nr. 74. În 
1943 a sosit la Reghin însuşi fondato-
rul partidului Ferenc Szálasi, care, un 
an mai târziu, la 15 ocombrie, devenea 
conducătorul unic totalitar al Ungariei. 
Liderul partidului de extremă dreap-
ta al Partidului Crucilor cu Săgeţi a 
venit în oraş pentru a face cunoştinţă 
cu membrii organizaţiei locale, după 
care s-a fotografiat cu aceştia, după 
cum reiese dintr-o notă informativă 
a Securităţii. Fotografia a fost realiza-
tă cel mai probabil de către fotografa 
Fina Rózsa, dat fiind faptul că în acea 
perioadă fotograful regal Georg Heiter 
era refugiat la Timişoara, iar ucenicul 
său, Ioan Moise, refugiat cu familia la 
Târnăveni.Din păcate sau din fericire, 
cei mai mulţi membri ai partidului 
care au rămas în Reghin şi după ocu-
paţia sovietică, au ars fotografiile care 
erau o dovadă extrem de compromi-
ţătoare, după instalarea noului regim 
în condiţiile în care însuşi fondatorul 
partidului lor era declarat criminal de 
război. Simţindu-şi sfârşitul aproape, 
Szálasi Ferenc a fugit în Austria, în 27 
martie 1945. La 29 aprilie 1945, s-a că-
sătorit cu funcţionara Gizella Lutz. O 
lună mai târziu a fost luat prizonier de 
armata americană care în 3 octombrie 
1945, l-a predat autorităţilor Ungariei. 
În 10 februarie 1946, Szálasi a fost ju-
decat de un tribunal ungar sub învinui-

rea de genocid şi condamnat la moarte. 
Execuţia prin spânzurare a lui Szálasi a 
avut loc la 12 martie 1946. 

Unii au început o altă viaţă 
în altă ţară, alţii s-au sinu-
cis

După mai bine de 70 de ani de la des-
fiinţarea celei mai fanatice organizaţii 
locale, vă prezentăm în premieră o par-
te din cei mai înfocaţi membri ai parti-
dului din Reghin, care au scris o pagină 
cu cerneală neagră în istoria “oraşului 
de pe deal”. Membrii Partidului “Nyilas 
Keresztesek” erau consideraţi un peri-
col pentru stabiliment de către autori-
tăţile locale, în perioada administraţiei 
Sovietice din Reghin şi după venirea 
comuniştilor la putere. 

O parte din cei mai şovini membri au 
fugit în alte oraşe şi şi-au schimbat 
identitatea pentru a li se pierde urma, 
o parte au fost arestaţi şi judecaţi de 
Tribunalul Poporului şi alţii s-au re-
fugiat odată cu plecarea trupelor hit-
leriste din Reghin. Au preferat ,,calea 
rătăcirii” şi şi-au renegat locurile na-
tale, acceptând situaţia umilitoare de 
emigranţi. Condiţiile create de sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial le-a 
creat oportunitatea perfectă celor mai 
mulţi membri din Partidul Crucilor 
cu Săgeţi, să se sustragă arestării şi să 
îşi abandoneze familiile reuşind să îşi 
piardă urma. Dar cu siguranţă, nu au 
reuşit să se sustragă din faţa propriei 
lor conştiinţe trăind toată viaţa cu re-
grete târzii şi remuşcări. Un astfel de 
caz a fost  cel al reghineanului Imre 
Bereczki, care pentru a scăpa de puşcă-
rie a fugit în Ungaria, abandonându-şi 
familia din Reghin definitiv, unde s-a 
recăsătorit, stabilindu-se într-un oraş 
lângă Budapesta, unde a şi murit în 
1956. Alţii au preferat să îşi pună capăt 
zilelor, cum a fost şi cazul poliţistului 
maghiar Marton Varga, care s-a sinu-
cis la doar 32 de ani, urmărit probabil 
de coşmarurile perioadei în care a fost 
părtaş la bătăile cumplite administrate 
evreilor bogaţi, în scopul de a mărturisi 
unde şi-au ascuns averile. Şi au mai fost 
sinucideri, dar s-au muşamalizat cau-
zele, de familile lor. Dintre personajele 
de tristă amintire din istoria oraşului, 
amintim pe trei dintre vinovaţii princi-
pali în deportarea evreilor din Reghin 
în lagărele de exterminare din Aus-
chwitz şi Bierkenau, Janos Dudaş, şeful 
de Stat al Poliţiei de Stat Ungare Reghin, 
care a fost condamnat la muncă zilnică 
pe viaţă în contumancie de Tribunalul 
Cluj, lt. Szentpali G. Kalman, cetăţean 
maghiar, comandant al Sectorului de 
Jandarmi Reghin, condamnat la 20 de 
ani munca zilnică, în contumacie şi nu 
în ultimul rând pe primarul Reghinu-
lui dr. Schmidt Emeric, cetăţean român 
de naţionalitate germană, condamnat 
la 10 ani de închisoare, pe care i-a ispă-
şit în mai multe închisori din ţară.      

Cruciaţii au maltratat cu 
sălbăticie românii şi evreii 
din Reghin
 
Gheorghe Kugler a fost funcţionar 
particular şi unul dintre organizato-
rii cei mai înflăcăraţi ai partidului ni-
laskeresztes din oraş. În 3 mai 1944, 
cu ocazia strângerii evreilor în Gheto-

ul Reghin, a luat parte la operaţiunea 
de ridicare a acestora şi transportul 
în clădirea ruinată a fabricii de cără-
mizi, remarcându-se printr-o bruta-
litate şi un şovinism mai rar întâlnit. 
Ba mai mult, s-a erijat în comandant al 
ghetoului,unde cu toate că nu avea nici 
o calitate, s-a ocupat cu percheziţiona-
rea evreilor, ridicarea valorilor şi men-
ţinerea disciplinei. Cu această ocazie, 
a jefuit de bijuterii şi bani, a maltratat 
numeroşi evrei exercitând o astfel de 
teroare încât la început, toţi evreii în-
chişi credeau că el este adevăratul co-
mandant al ghetoului. Aceste acuzaţii 
rezultă din mărturiile martorilor din 
Reghin întorşi în viaţă din lagărele din 
Bierkenau şi Auschwitz, care au depus 
mărturie în Procesul de la Tribunalul 
Poporului şi ale Curţii de Apel Cluj 
din 1946. Printre aceştia amintim pe 
Katalina Kamuves, Samoil Kieselstein, 
Adalbert Herscovits, Iosif Heizler, Ma-
ximilian Leopold, Iosif Smolka, Ray-
mond Szalicky etc. După retragerea 
trupelor germane, Kugler a încercat să 
scape fugind din oraş, însă a fost prins 
în luna iulie a anului 1945 în judeţul 
Hunedoara, unde locuia cu numele 
fals Fuleki. A fost arestat de Legiunea 
de Jandarmi din Hunedoara şi înaintat 
Tribunalului Poporului din Cluj. La 10 
septembrie 1946 a fost condamnat de 
aceeaşi instanţă de judecată, la 15 ani 
de închisoare, a fost încarcerat la Aiud, 
unde însă nu a rezistat condiţiilor din 
detenţie, trecând la cele veşnice în 9 
martie 1948.
       
Iosif Balogh de profesie croitor şi pro-
prietar al unui atelier pe strada Stadi-
onului a fost un alt şef al,,Nyilasilor” 
reghineni arestat de Siguranţă în 1945. 
Era ascuns în Tîrgu-Mureş. Ştirea a 
apărut în ziarul “Egalitatea” din luna 
aprilie a anului 1945. Balogh Iosif îm-
preună cu Bela Kereszteşi şi cu alţi 
maghiari au participat la maltratarea 
mai multor persoane de naţionalitate 
română din oraş, precum Gheorghe 
Sălăgeanu, Victor Maloş, Florentina 
Sălăjean, Eugen Nicoară, Şimon An-
drei, Alexandru Luca şi Ioan Cătărig. 
Andraş Medve, medic uman, a fost 
conducătorul Partidului Nyilasist din 
Reghin. În 10 septembrie 1946 era 
dispărut de la domiciliu. Avea o far-
macie în Piaţa Regele Ferdinand nr. 52 
şi lucra cu dr. Artz Orvos. Csordacsis 
Egon, consilier orăşenesc şi simpati-
zant al Partidul Crucilor cu Săgeţi, a 
fost însărcinat de primarul oraşului 
Dr. Schmidth Emeric să fie referentul 

cauzelor evreieşti în perioada în care 
au fost strânşi în ghetoul din oraş în 
vedea trimiterii lor la Auschwitz. Egon 
a lucrat pe teren, fiind unul din organi-
zatorii ghetoului, din cadrul fabricii de 
cărămizi, iar după deportarea evreilor 
a fost curatorul averilor evreieşti. În 
urma ordinuliui său, a fost dus în ghe-
tou şi Moise Rosnberg, care era invalid 
de război 100% şi deci exceptat fără ni-
cio discuţie. După 24 de ore, însuşi co-
mandantul lagărului l-a lăsat liber fără 
niciun fel de formalitate. Csordacsis a 
fost condamnat la 10 de închisoare în 
contumacie de către Tribunalul Popo-
rului şi al Curţii de Apel Cluj, sentinţa 
nr.8 din 31.05. 1946. 

Aşa ceva să nu se mai în-
tâmple! Niciodată!

Din cei 280 de membri înscrişi, din 
care în 1946 se mai aflau la domiciliu 
doar 114, printre care amintim pe: Ele-
mer Nagy – croitor de profesie, Iosif 
Vass – a fost dat afară din Partidul Co-
munist Român după ce a fost demascat 
că a făcut parte din Organizaţia Nylaş 
a lui Ferenc Szalosi, Ştefan Gotfert zu-
grav de profesie a fost un alt Săgetar-
Cruciat al Reghinului care, fiindu-i 
frică de pedeapsa care ar fi putut să o 
primească pentru comportamentul său 
în perioada 1940-1944, a dispărut de la 
domiciliu. Un alt reghinean care a dat 
dovadă de manifestări de rasism a fost 
Francisc Gorog, funcţionar al Primări-
ei Reghin, pompier în perioada hortys-
tă, care a fost dat afară din Partidul Co-
munist Român pentru că în perioada 
în care evreii erau închişi în ghetou, 
intenţionat a golit maşina de pompieri 
cu apă şi niciodată nu a ajuns cu ea la 
capacitate maximă în ghetou, fapt care 
a cauzat multă suferinţă în rândul mul-
tor evrei care s-au deshidratat. Gizela 
Sillo muncitoare la Cooperativa Viito-
rul, a fost exclusă din Partidul Munci-
toresc Român pentru că a fost membră 
în Partidul Crucilor cu Săgeţi. La 70 de 
ani de la desfiinţarea celei mai fanatice 
organizaţii politice din Reghin, facem 
publice aceste amănunte pentru isto-
rie… pentru adevăr...Şi, mai ales pen-
tru tinerele generaţii care TREBUIE 
SĂ ŞTIE CE A FOST pentru ca AŞA 
CEVA SĂ NU SE MAI ÎNTÂMPLE! 
Niciodată!

Cine au fost Săgetarii - Cruciaţi ai Reghinului?
Robert MATEI

Ferenc Szalasi a venit la Reghin în 1943 pentru a cunoaşte organizaţia 
locală

Gliga Daniel şi Ioan So-
col aleşi în Consiliile de 
Administraţie la instituţii 
şcolare

Consilierii reghineni au aprobat în 
şedinţa din data de 29 ianuarie, numi-
rea de noi reprezentanţi ai Consiliului 
Local în Consiliile de Administraţie 
la instituţiile de învăţământ de pe raza 
municipiului. Proiectul a fost propus 
în urma solicitării viceprimarului Ovi-
diu Marian de a se retrage din cadrul 
Consiliilor de Administraţie de la Lice-
ul Tehnologic “Lucian Blaga” şi Şcoa-
la Gimnazială “Alexandru Ceuşianu”, 
motivându-şi gestul datorită incom-
patibilităţii cu calitatea de membru. În 
urma votului consilierilor, cele două 
locuri vacante au fost validate prin nu-
mirea consilierilor Daniel Gliga la Li-
ceul Tehnologic “Petru Maior” şi Ioan 
Socol la Şcoala Gimnazială “Alexandru 
Ceuşianu”.

 (R.M.)

ŞTIRI
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I s-a acordat titlul de „Cetăţean 
de Onoare” în 18 decembrie 
1998 ca recunoaştere pentru 

merite deosebite pe tărâm ştiin-
ţific în ornitologie şi taxidermie 
iar muzeu creat de acesta, azi îi 

poartă numele. 

Ştefan Kohl a fost cel mai renumit spe-
cialist în împăierea şi naturalizarea 
păsărilor din Reghin şi împrejurimi 
care, deşi a absolvit doar patru clase de 
gimnaziu săsesc, a ajuns la maturitate 
să vorbească 7 limbi, în anii 60-70 să 
facă biopsia la sute de specii de păsări 
din Europa şi chiar să pună pe partituri 
muzicale trilurile mai multor păsări 
pe care le-a înregistrat ani de zile pe 
benzi de magnetofon. În 1976 a reuşit 
performanţa de a împăia sub lupă chiar 
şi păsări Colibri (cea mai mică pasăre 
din lume ) aduse din America de Sud. 
Reghineanul împăia anual aproape 300 
de păsări din ţară, însă la cerere a  îm-
păiat şi alte specii rare din zone tropi-
cale sau din zone reci, începând de la 
bufniţă polară sau leu, la maimuţă ori  
pasăre flamingo, şi nu în ultimul rând, 
a fost singurul taxiderm care a natura-
lizat cele mai importante trofee de urs, 
cerb şi râs vânate pe Valea Gurghiului 
de Nicolae Ceauşescu (secretar general 
al Partidului Comunist Român şi şeful 
de stat al Republicii Socialiste România 
în perioada 1967-1989) şi Chivu Stoica 
(prim-ministru al Românie în perioa-
da 24 martie 1965- 9 decembrie 1967) 
fără a fi membru de partid. Prin natura 
profesiei sale Ştefan a reuşit în atelie-
rul său să facă mii de păsări şi anima-
le nemuritoare, a înfiinţat în 1951 un 
Muzeu de Ştiinţe Naturale în cadrul 
Liceului Tehnologic „Lucian Blaga”, 
care este considerat la ora actuală unul 
din cele mai bogate muzee şcolare din 
ţară. Exponatele provin din schimburi 
cu alte muzee din ţară sau străinătate 
(America de Sud) sau de la vânători, 
şi cuprinde 2355 de specii de păsări 
şi 165 de specii de mamifere împăiate 
şi naturalizate, ce folosesc la scrierea 
lucrărilor ştiinţifice sau a diverselor 
articole pentru reviste de specialitate. 
Muzeul, situat în clădirea veche a Lice-
ului lângă bibliotecă, se află de ani buni 

în grija fiicei adoptive a ornitologului, 
Agneta Markus, în timp ce casa în care 
a locuit Ştefan Khol de pe strada Aurel 
Vlaicu, azi trăieşte fiul adoptiv al fa-
miliei Khol, Ştefan Szabo. O casă care 
ar putea constitui un punct de atracţie 
pnetru turiştii străini pasionaţi de or-
nitologie care ne vizitează orasul, prin 
biblioteca bogată în studii extrem de 
valoroase, exponate de păsări împăiate, 
manuscrise, notiţe şi corespondenţa cu 
o serie de ornitologi din ţara şi străină-
tate a reghineanului.

A muncit timp de 40 de ani 
ca preparator şi laborant

Familia Kohl s-a stabilit în Reghin în 
1884, oraş în care Ştefan a absolvit 
primele patru clase în cadrul ,,Gimna-
ziului Evanghelic” în 1937. La Tîrgu-
Mureş şi-a însuşit meseria de cojocar, 
iar lângă tatăl său Kohl Ştefan în oraşul 
natal a învăţat tăbăcăria şi arta împăia-
tului animalelor. Împăierea nu este un 
lucru atât de uşor pe cât pare, cel care 
o realizează fiind nevoit să cunoască 
construcţia anatomică a fiecărui ani-
mal pentru a se reuşi redarea formei 

naturale. Înzestrat cu multă îndemâ-

nare şi perseverenţă, tânărul Istvan, a 
învăţat ca autodidact între anii 1942-
1943, această meserie în atelierul tată-
lui său. Ca şi mulţi alţi reghineni din 
generaţia lui Kohl Istvan a luptat în cel 
de-al Doilea Război Mondial în armata 
română, participând în primă fază, la 
campania din est în octombrie 1943 şi 
apoi la Campania din Vest, până în mai 
1945. După stagiul militar şi un prizo-
nierat în Ucraina, s-a căsătorit cu Ana 
Buta din Periş,  în 1946 şi a început să 
profeseze de sine stătător în Reghin 
până în 1949. O scurtă perioadă a lu-
crat ca şi reparator la Muzeul de Vână-
toare din Focşani. Se întoarce în oraşul 
natal, unde lucrează ca independent 
până în luna decembrie a anului 1951, 
an în care devine laborant şi prepara-
tor la Şcoala Pedagogică Maghiară, 
iar apoi la Liceul nr.2 Reghin, până în 
1982 la pensionare. A ţinut multe pre-
legeri şi a organizat numeroase excursii 
pentru elevi, în cadrul cărora s-a stră-
duit să îi înveţe, să se apropie de păsări 
şi de natură cu respectul cuvenit. Kohl 
Istvan era un om care cultiva prietenia 
ca pe o floare rară. A avut dintotdeauna 
deschidere spre idei şi lucruri noi, dez-
involt în studii şi proiecte naturaliste, 
plin de pricepere didactică, nerv orni-
tologic şi spirit inventiv.

A fost membru al Societă-
ţii Ornitologice Române 
(1990) era şi observator al 
Institutului Ornitologic 
din Ungaria. 

Printr-o activitate susţinută a lui Kohl 
Istvan şi cu ajutorul directorului şcolii, 
s-a înfiinţat Muzeul de Ştiinţe Naturale 
cu o colecţie de renume, bogată în ani-
male împăiate. Bazându-se pe această 
colecţie ornitologul reghinean, şi-a de-
săvârşit de-a lungul anilor şi activitatea 
sa ştiinţifică, care cuprinde circa 200 de 
articole de specialitate, în limbile ro-
mână, maghiară, germană şi olandeză 
şi 120 de comunicări. Ornitologul s-a 
ocupat în general de păsări, de com-
portamentul, de alimentaţia şi ecologia 
lor. Ca şi o curiozitate, la sfârşitul ani-
lor 1960, ornitologul Kohl Ştefan dove-
deşte cuibăritul drepnelei mare (Apus 
apus), în Cheile Turzii. (Drepneaua 
este cea mai iute pasăre din lume, care 
poate ajunge la o viteză în zbor orizon-

tal de 111,6 km/oră). Colecţia sa din 
cadrul Muzeului de ştiinţe naturale, 
care funcţionează în incinta Liceului 
Tehnologic ,,Lucian Blaga”, însumea-
ză: 164 de mamifere, 1.000 de cranii 
de mamifere, 2.300 de păsări, 3.600 
de schelete de păsări, peşti şi reptile, 
reprezentând 90% din ornitofauna Ro-
mâniei. În anul 1942, a fost desemnat 
observator al Institutului Ornitologic 
din Ungaria şi în 1990 a devenit mem-
bru al Societăţii Ornitologice Române. 
A participat la numeroase simpozioa-
ne în ţară la Bucureşti, Bacău, Timi-
şoara, Cluj-Napoca, Cristuru-Secuiesc, 
Sfântu-Gheorghe, Oradea, Arad, Tîr-
gu-Mureş şi peste hotare în ţări pre-
cum: Ungaria (la Budapesta, Koszeg 
şi Seged), în Austria (la Viena şi Linz), 
în Slovacia (la Bratislava şi Kosice), în 
Germania (la Dresda, Kaiserslautern) 
şi în Suedia (la Svedala). Dintre lucră-
rile lui de specialitate iese în evidenţă 
cea care se referă la pescăruşul argin-
tiu al Mării Negre, (Budapesta: Aquila, 
1959, 1968), ,,Speciile de bufniţe” (în 
publicaţia Muzeului Brukenthal, Sibiu, 
1975, 1977, 1980), ,,Păsările Transilva-
niei” (1988) şi ,,Despre ursul brun car-
patin” (1997).  

A reînfiinţat Fanfara ora-
şului după război

Kohl Istvan a fost şi un pasionat al mu-
zicii, care a participat activ şi la viaţa 
muzicală reghineană, mai multe de-
cenii. Din grija ornitologului, în anul 
1945 s-a reînfiinţat Fanfara oraşului, 
unde a îndeplinit atât funcţia de dirijor 
cât şi de instrumentist, până în 1970. A 
activat şi în orchestra semi-simfonică 
a şcolii, a predat zece ani la Şcoala de 
Muzică din municipiu, unde a predat 
clavecinul şi contrabasul. Iar în timpul 
liber când nu era plecat în expediţii sau 
nu împăia, adora să cânte la ocarina 
din lut ars. În 24 martie 1998, în urma 
unei hemoragii cerebrale, ultimul om 
de ştiinţă autodidact din Transilvania, 
a plecat spre o lume mai bună... nu îna-
inte însă, de a adăuga o picătură mare 
de pasiune şi talent întru protecţia na-
turii, a păsărilor şi a florilor în marele 
ocean al educaţiei ecologice.

3UTILE

Cine sunt ,,Cetăţenii de Onoare ai Reghinului”? (Serial II)

Robert MATEI

Ştefan Kohl (jr), taxidermist, ornitolog, laborant, 
publicist şi om de ştiinţă autodidact (n. în 30 iulie 
1922 în Reghinul Săseasc – d. în 27 martie 1998)
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Pentru iubitorii stării de bine! 
Au început înscrierile la ediția aniversară I Love My Health 

Drumul tinereții fără bătrânețe şi a vieții fără de 
moarte nu există. Asta nu înseamnă că cea mai 
înțeleaptă decizie este să ne lăsăm pe tânjală, să facem 
paşi doar de dragul mersului gândind că oricum am 
fi şi orice am face tot acolo vom ajunge. Orice călăto-
rie pe care o planificăm implică un efort de căutare 
şi de găsire a unor posibilități optime de petrecere a 
timpului, indiferent de destinație. La fel e şi în viață.
În momentul în care vom ajunge la punctul din care 
ceea ce urmează nu va mai avea importanță pentru 
noi, ci doar pentru cei pe care îi lăsăm în urmă, tre-
buie să fim conştienți că lucrurile care contează sunt 
exact cele simple şi frumoase. Amprenta plăcută pe 
care am reuşit să o lăsăm în sufletul celorlalți, cura-
jul cu care ne-am trăit visurile, dragostea pe care am 
oferit-o şi cea care ni s-a întors, schimbarea în bine 
pe care am adus-o universului micuț în care ne-am 
trăit zilele sunt doar câteva dintre aspectele care au 
însemnătate în clipele dincolo de care vom căpăta 
forma unei absențe mereu prezente prin ceilalți care 
ne-au iubit. 
Însă până acolo e drum lung, dragii mei, iar calea nu-i 
bătută! Uite aşa, avem  responsabilitatea comună, dar 
totuşi individuală, să alegem să trăim mai mult, mai 
frumos, mai sănătos! Sau să murim puțin câte puțin 
în fiecare zi. Decizia ne aparține. 

Aşa s-a născut ideea proiectului I Love My Health 
care a ajuns deja la cea de-a XII – a ediție, motiv pen-
tru care echipa JCI Tîrgu-Mureş, împreună cu toți 
colaboratorii, îi aniversează primul anişor şi îi urează 
mulți şi folositori ani înainte! 
Poate că una dintre cele mai mari satisfacții pe care 

ți le poate oferi viața este aceea de a te simți util în 
societatea din care faci parte. Astfel că, sub egida ide-
ii fundamentale conform căreia „Prima bogăție este 
sănătatea” (R.W.Emerson), I love my health oferă în-
drumări personalizate şi răspunsuri oneste într-un 
mediu în care ajungi să nu te mai întrebi cât e ceasul. 

Pe parcursul a 12 luni, începând cu luna februarie 
a anului trecut, s-au organizat 11 ediții ale acestui 
proiect, evenimente în cadrul cărora s-a colaborat 
cu nutriționişti, sportivi şi psihologi bine ancorați în 
ceea ce înseamnă arta actuală de a trăi frumos. Vre-
murile prezente ne dictează să investim în frumusețe 

şi îngrijire, însă, pentru a ajunge să ne identificăm cu 
acest deziderat, este necesar să ne creem o stare de 
spirit pozitivă, să abordăm o dietă chibzuită, să nu 
neglijăm orele minime de somn şi să ne împrietenim 
cu sportul, ocolind excesele de orice fel. 

Luna aceasta, în răstimpul câtorva ceasuri, va avea 
loc evenimentul aniversar al acestui proiect, întâlnire 
în care vor fi abordate subiecte axate pe găsirea echi-
librului privind sănătatea. O parte dintre specialiştii 
care ne-au demonstrat în edițiile precedente că sunt 
îndrăgostiți de munca lor şi că îşi doresc să contri-
buie la înfrumusețarea lumii în care trăiesc, vor fi 
prezenți şi de această dată. Astfel că dr.Adrian Alecu, 
terapeut Bowen Ruxanda Radu, nutriţionist Monica 
Sânpălean, psiholog Simona Ciff, nutriţionist Liana 
Conțiu, psihoterapeut pozitivist Oana Cueşdeanu, 
nutriţionist Cristina Dobrin, antrenor personal Dani 
Pavel, scriitoare şi consultant al mediului de afaceri 
Carmen Ungureanu, nutriţionist Alexandra Opriş şi 
antrenor personal Etelka Molnar sunt speakerii ce ne 
vor inspira prin expunerea propriilor experiențe, ne 
vor oferi sfaturi practice şi vor încerca să răspundă la 
întrebările care ne privesc.

Vă aşteptăm joi, 25 februarie de la ora 17.30 la Hotel 
Grand Tîrgu-Mureş, Sala Mare, etajul 3, să aniver-
săm împreună prețioasele motive pentru care viața 
înseamnă să ştii să te bucuri!  Rezervarea biletelor 
care beneficiază de un preț promoțional se poate face 
până la data de 18 februarie inclusiv. Locurile sunt 
limitate, aşa că asigură-te din timp că vei avea unul la 
evenimentul prin care investeşti în starea ta de bine! 
Mai multe informații despre acest eveniment, dar şi 
despre inițiativele şi proiectele aflate în derulare de 
către echipa JCI Tîrgu-Mureş pot fi accesate pe site-ul 
www.jcimures.ro 

Nu putem face lucruri mari pe acest Pământ. Putem face numai lucruri mici cu 
multă dragoste.” (Maica Tereza)”

Lidia LASZLO
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Pentru nr. 100 al ziarului Glasul Văilor ce va apărea în 
cursul lunii martie a anului 2016, redacţia pregăteşte un 
număr aniversar cu o pleiadă de reghineni care au trăit 

100 de ani şi o mulţime de sfaturi pentru cei care vor să 
ajungă la această vârstă venerabilă. Descendenţi ai unor astfel de 

familii care pot oferii relaţii cu privire la acest subiect şi posedă 
documente sau fotografii care să ateste că au avut părinţi, bunici 
sau străbunici care au parcurs un secol de viaţă sunt rugaţi să ne 
contacteze la telefonul: 0752-173-665 sau direct la sediul Redac-
ţiei pe Strada Republicii nr. 14. Facem precizarea că după ce va fi 

identificată cea mai longevivă persoană în viaţă din municipiu, 
“Glasul Văilor” îi va acorda un premiu special, o diplomă de “Cel 

mai longeviv reghinean”şi un interviu în exclusivitate. 

5NO COMENT 

În urma apariţiei interviului ,,Răzvan 
Pop este din nou în gaşca impresarului 
Radu Baron” din numărul 96 al ziaru-
lui „Glasul Văilor”, Trupa Haiducii a ce-
rut un drept la replică, drept urmare a 
declaraţiei solistului mureşean, Răzvan 
Pop, la întrebarea : „Care a fost cel mai 
mare compromis pe care l-ai acceptat?” 
Răzvan Pop a declarat ,,Unul din cele 
mai mari compromisuri a fost acela de 
a accepta să fac parte din noua formulă 
a trupei Haiducii şi să semnez din nou 
un contract de management, pe cinci 
ani, cu impresarul Radu Baron, direc-
torul Casei de Discuri RBA Records”. 

În urma acestei declaraţii, Caloeanu 
Cristian, unul din membrii Trupei 
„Haiducii” a trimis pe adresa de e-mail 
a redacţiei, 14 documente oficiale pen-
tru a ne demonstra că iniţiatorii măr-
cii HAIDUCII sunt : Vieru Cătălin, 

Niculae Marin şi Caloeanu Cristian, 
încă din anul 2003, subliniind ca sunt 
titularii mărcii Trupa HAIDUCII şi că 
,,nimeni nu poate folosi această marcă 
ori altă marcă similară care poate crea 
confuzie ori poate induce în eroare 

opinia publică”. 

Trupa ,,Haiducii” a ataşat în e-mail-ul 
trimis redacţiei inclusiv notificarea tri-
misă prin biroul de avocaţi care îi re-
prezintă, din care reiese faptul că dom-

nul Răduţ Baron nu se mai poate folosi 
de aceste mărci în niciun scop, inclusiv 
răspunsul oficial din partea OSIM prin 
care „nu îi este permis să ia altă mar-
că similară cu Trupa HAIDUCII fără 
acordul nostru” au scris pe e-mail-ul 
Redacţiei, Vieru Cătălin, Niculae Ma-
rin şi Caloeanu Cristian . 
În urma documentelor ataşate, Trupa 
Haiducii a solicitat ca publicaţia noas-
tră ,,să ia măsurile care se cuvin pentru 
a remedia prejudiciul de imagine adus 
trupei (n.r. Trupa HAIDUCII) marcă 
protejată de statul român”. 
Ziarul „Glasul Văilor” nu îşi asumă răs-
punderea juridică a declaraţiilor celor 
intervievaţi. Publicaţia ,,Glasul Văilor”  
nu este un ziar de scandal şi nu are 
niciun interes să pună „gaz pe foc” în 
acest conflict mediatic. Sperăm ca am-
bele părţi să ajungă la o înţelegere pe 
cale amiabilă, dacă e posibil sau în  In-
stanţele de Judecată, dar în niciun caz, 
în paginile ziarului nostru.

Robert MATEI

Trupa Haiducii - drept la replică 

Purtătorul de cuvânt al Fundației Alpha 
Transilvană, Emil Sabău, a precizat as-
tăzi, într-o conferință de presă că banii 
redirecționați compensează lipsa de 
fonduri pentru anumite proiecte. Dacă 
în 2015 încasările au fost de 137 de mii 
de lei, cu 45 % mai mult față de anul 
precedent, în acest an reprezentanții 
instituției speră să strângă o  sumă cel 
puțin egală. ”Cei 2 % strânşi de obicei 
este un fond pe care noi îl folosim ca o 
oarecare rezervă. Ca şi în anii trecuți, 
Centrul de zi „Perseverența” absoar-

be de obicei cam 70-80 % din totalul 
formularelor, respectiv 105 mii de lei. 
Apoi, programul Atrium care se ocu-
pă de tinerii cu dizabilități a primit 
în jur de 14.000 lei anul trecut, pro-
gramul ”Start de educație timpurie” 
cam 11.000 lei iar partea de diverse 
investiții în lucrări 12.000 lei, a pre-
cizat Emil Sabău. Părinții copiilor cu 
dizabilități sunt primii mobilizați în 
încasarea celor 2%, unii dintre ei fi-
ind nevoiți să se mute la Tîrgu-Mureş 
pentru a avea grijă de ei. Este cazul a 
doi părinți cu copii cu handicap grav 
din Tîrgu Secuies şi Sighişoara. Astfel, 

doamna ne-a declarat: ”Sunt mămica 
unei fetițe cu handicap grav, sunt de 2 
ani aici la Centrul Alpha, iar ea bene-
ficiază de multe terapii în urma căro-
ra a avansat foarte mult. Eu aş dori să 
avem cât mai mulți susținători de 2% 
şi mulțumesc Centrului Alpha că ne-
au primit, chiar dacă suntem dintr-un 
alt județ”. La rândul său, tatăl unei alte 
fetițe cu handicap grav se declară foar-
te mulțumit de colaborarea cu Alpha 
Transilvană. ”Fetița mea poate să facă 
toate intervențiile sub acelaşi acoperiş. 
Faptul că vin cu Diana dimineața la 7 
şi jumătate o las la intervenții şi o iau 

la 2 şi jumătate, pentru familia mea re-
prezintă singura oază de linişte pe zi, 
în care pot să-mi văd de familia mea, 
în care îmi pot rezolva problemele, în 
care să fac curățenie în casă. Când ai 
copil cu dizabilități, tu nu mai ai viață 
personală, viața ta este copilul tău...”, a 
constatat părintele.
Pentru noua campanie de dirijare a 2% 
din impozitul pe venit, data limită de 
depunere a formularelor 230 şi 200 este 
25 mai, iar din acest an, direcționarea a 
2% din venit se poate face şi online, pe 
site-ul ANAF.

100 de copii de la Alpha Transilvană au beneficiat anul trecut de 
2% din impozitul pe venit 

Vali RUSSU

Construită inițial ca blog, www.dizab-
net.ro s-a transformat într-un web-
site, cu acces la informații privind 
noutățile legislative, studii, publicații, 
baze de date, evenimente, oportunități 
de finanțare sau cursuri de speciali-
tate. Dizabnet este parte a proiectu-
lui ”TOATE drepturile fundamen-
tale pentru TOATE persoanele cu 

dizabilități!”, finanțat cu 155.000 lei de 
Fondului ONG în România, promo-
vat de Fundația Transilvană Alpha din 
Tîrgu-Mureş. Proiectul se derulează în 
perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016, 
a explicat vicepreşedintele Asociației 
Europene a Prestatorilor de Servicii 
Sociale pentru Persoane cu Dizabilități, 
Andreia Moraru. ”Este o mare nevoie 
de un astfel de site de tip resursă, în care 

să existe informații despre domeniul 
dizabilității, pentru că este un domeniu 
de nişă, vorbim de muncă specializată. 
În cadrul proiectului am realizat un 
manual de formare în lobby şi advo-
cacy pentru organizațiile persoanelor 
cu dizabilități, am realizat broşuri in-
formative de urbanism, de arhitecți, 
broşuri pentru funcționarii serviciilor 
publice, pentru parlamentari, pentru 

reprezentanți ai autorităților publi-
ce locale”, a explicat Andreia Moraru. 
Înfiinţată în 2007, în prezent rețeaua 
Dizabnet are 106 membri, organizaţii, 
instituții cu caracter privat şi public, 
unități protejate, cabinete individuale, 
precum şi experți independenți sau din 
domeniul universitar din România. 

Vali RUSSU

Dizabnet.ro, platformă de informare şi comunicare în dome-
niul persoanelor cu dizabilități

Se caută cel mai longeviv reghinean!

”
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Ziua Unirii Principatelor a fost sărbă-
torită în 24 ianuarie la Reghin prin-
tr-un spectacol intitulat „Hai să dăm 
mână cu mână” organizat de Primăria 
şi Consiliul Local Reghin în Casa de 
Cultură Municipală ”Eugen Nicoară”. 
Reghinenii au umplut Casa de Cul-
tură a municipiului pentru a fi mar-
torii unui moment de respect adus 
actului Unirii de la 1859, însufleţit de 
momentele artistice aduse de Fanfa-
ra Municipală sub bagheta dirijorului 
Papay Alexandru,  Orchestra Ansam-
blul ”Doina Mureşului” a Casei Mu-
nicipale de Cultură ”Eugen Nicoară” 
din Reghin, Ansamblul Profesionist 
”Mureşul”, cu soliştii Leontina Pop, 
Maria Sântean Faghiura, Dorina Grad, 
Dorina Oprea, şi a invitaţilor din afara 
judeţului Ilie Medrea şi Sava Negrean 
Brudaşcu. ”Am trăit un moment de 
înălţare, mi-am dat seama că cetăţe-
nii municipiului Reghin au nevoie de 
asemenea evenimente. Toată echipa de 
organizare a acestui eveniment a făcut 
o treabă extraordinară, au ştiut să dea 
importanţa cuvenită acestui eveniment 
dedicat Unirii Principatelor. După re-
acţia publicului, evenimentul a fost o 
reuşită, niciun efort nu este în zadar, 
când ne gândim să facem ceva pentru 
sufletele noastre. Mulţumiri se cuvin în 
primul rând lui Alexandru Ioan Cuza, 
primul domnitor al Principatelor Unite 
şi al statului naţional România,  că ne-a 
facilitat acest moment de sărbătoare. 
Mulțumesc tuturor reghinenilor pre-
zenţi, au fost grozavi”, a declarat prima-
rul Maria Precup. Seara dedicată Unirii 
Principatelor, la Reghin, s-a încheiat 
cu tradiţionala Hora Unirii, intonată 
de Fanfara municipală, între cele două 
parcuri, unde reghinenii s-au prins în 
horă alături de autorităţile locale, pe un 
ger de minus 5 grade.

Ansamblul Artistic Profe-
sionist „Mureşul” din Tîr-
gu-Mureş

Ansamblul Artistic Profesionist „Mu-
reşul” din Tîrgu-Mureş a fost prezent 
la Reghin în spectacolul „Hai să dăm 
mână cu mână” organizat de Primăria 
şi Consiliul Local Reghin cu ocazia 
Unirii Principatelor, prezentând pe 
scenă o serie de jocuri populare din 
Bihor, Oltenia şi Moldova, foarte apre-
ciate de public. Au mai urcat pe scenă 
şi solistele Ansamblului Maria Sântean 

Faghiura, Dorina Grad, Dorina Oprea 
şi Leontina Pop. Acompaniamentul 
orchestral a fost realizat sub bagheta 
dirijorului Zoltan Bambo, secondat 
de coregraful Florin Cerghedi, direc-
tor Attila Csaba Barabasi şi directorul  
adjunct Teodor Ţogorean. Solista Le-
ontina Pop a interpretat un calup  cu 
cântece de pe Valea Gurghiului, de pe 
patru albume personale şi şi-a încheiat 
recitalul cu cântecul patriotic „Foaie 
verde foi de cimbru, măi române să 
fi mândru”. „Mă bucur foarte mult că 
Primăria din Reghin a invitat Ansam-
blul Mureşul la acest frumos spectacol 
de 24 ianuarie, cu zâmbetul pe faţă bu-
curoasă, chiar dacă sunt minus 5 grade 
afară, în suflet noi aducem oamenilor 
bucurie şi linişte sufletească. Publicul 
îmi dă mie putere de cel puţin 37 de 
ani, în toţi aceşti ani publicul specta-
tor m-a lăsat să intru, în casele lor, în 
suflete, m-au încurajat şi m-au răsplătit 
cu aplauze, cu felicitări şi  cu flori şi pe 
această cale ţin să le mulţumesc încă 
odată din suflet”, a afirmat îndrăgita 
Leontina Pop. 

 
Ilie Medrea a revenit pen-
tru a treia oară la Reghin
 
O voce aplaudată de publicul reghi-
nean a fost cea a lui lie Medrea, in-
terpretul îndrăgitei piese „Când eram 
fecioar acasă”,  care s-a numărat prin-
tre invitaţii de onoare ai  spectacolului 
”Hai să dăm mână cu mână” de la Re-
ghin. Puţini dintre spectatorii din sală 
şi-au amintit că în 1993, la Festivalul 
Concurs „Flori de pe Mureş”, organi-
zat la Reghin adolescentul de atunci 
Ilie Medrea, obţinea „Premiul Tinere-
ţii”. Inclusiv, prezentatorul spectaco-
lului Marius Portik a comis o gafă de 
proporţii spunând că solistul cântă în 
premieră la Reghin. Născut în judeţul 
Alba, în localitatea Cunţa, Ilie Medrea 
şi-a stabilit statornicia la Sibiu, are pa-
tru albume la activ şi consideră că au 
fost suficiente pentru ca muzica sa să 
ajungă la inima iubitorului de folclor 
autentic. Ilie Medrea cântă numai în 
costum din zona Mărginimii Sibiului, 
spre o uşoară identificare a ceea ce este 

ca interpret. Provine dintr-o zonă de 
interferenţă dintre Secaş şi Mărgini-
mea Sibiului, pe care o promovează  
oriunde cântă în ţară şi în lume, împăr-
tăşind tuturor frumosul cântec popular 
românesc, când nu pledează, deoarece 
profesia de bază a acestuia este de avo-
cat, fiind membru al Baroului Sibiu 
din anul 2000. Înainte de a-şi începe 
recitalul, solistul a ţinut să transmită 
o lecţie de românism spectatorilor re-
ghineni ”Sara bună dragi reghineni, la 
mulţi ani români de pretutindeni.  Vin 
cu mare drag, mă bucur că în această  
sală există respectul faţă de naţiunea 
română şi în primele locuri ale acestei 
săli au reuşit să ocupe şi edilii Primări-
ei câte un loc. Vă mulţumesc din suflet 

pentru respectul cuvenit artiştilor şi nu 
este puţin lucru să vă avem alături şi 
să am prilejul să vă mulţumesc pentru 
astfel de manifestări în nume personal. 
Am colindat lumea toată, am ştiut când 
plec, dar mi-am dorit să cunosc data 
când mă întorc. Dragii mei români, 
buni sau răi, cum sunteţi, nu vă schimb 
pe toată  lumea. Ce avem noi, nu price-
pem mai bine decât acasă ce avem mai 
de preţ. Într-o astfel de zi specială cum 
este cea de 24 ianuarie, nu pot decât să 
le spun oamenilor să se bucure alături 
de întreaga suflare românească, pentru 
că nu au avut mintea să plece de acasă 
să trăiască dincolo de graniţe, de unde 
nu de mult am venit. Vreau să vă spun 
că toţi cei de acolo duc dorul acestui tă-
râm. Dragi români, nu uitaţi un lucru, 
ce avem noi nu au multe popoare, de 
aceea îi îndrum pe toți să trăiască cu 
adevărat româneşte. A simţi româneşte 
nu este puţin lucru. A respecta valorile 
culturale înseamnă foarte mult pentru 
sufletul fiecăruia, chiar aş spune că este 
o hrană, ceea ce ar putea compensa ori-
ce lipsă de natură economică”, a preci-
zat Ilie Medrea. 

Sava Negrean Brudaşcu a 
însufleţit publicul reghi-
nean

Ziua Unirii Principatelor marcată du-
minică, 24 ianuarie la Casa de Cultură 
Municipală ”Eugen Nicoară” din Re-
ghin, a avut cap de afiş anul acesta în 
recital pe veterana Sava Negrean Bru-
daşcu, care a pregătit spectatorilor un 
recital de cântece patriotice şi cu piese 
din zona Sălajului. Interpreta a sosit la 
Reghin după un recital susţinut la Bis-
triţa în aceeaşi zi, în aer liber, mult sub 
zero grade şi a declarat că ”Publicul din 
Reghin îmi este foarte drag. Sunt anu-
mite locuri unde mă simt extraordinar 
de bine şi unul din aceste locuri este 
Reghinul. La Bistriţa am cântat la mi-
nus 12 grade afară, în faţa Bisericii şi a 
fost extraordinar, la fel cum a fost şi la 
Reghin, cum merită minunatul public 
de aici”, a precizat solista Sava Negrean 
Brudaşcu pe care publicul reghinean  a 
avut ocazia să o vadă şi să o asculte şi 
anul trecut la Reghin la Balul Însura-
ţilor. Din recitalul solistei, născută în 
comuna Buciumi, nu au lipsit bine cu-
noscutele piese „Noi suntem români” 
şi „Doamne ocroteşte-i pe români”, 
care au însufleţit publicul reghinean. 
La final Sava Negrean Brudaşcu a ţi-
nut să sublinieze „Sunt iubită de public 
pentru că pătrund în sufletul oameni-
lor cu acest har extraordinar ce mi l-a 
dăruit Cel de Sus, acest talant pe care 
l-am primit de la Dumnezeu la naş-
tere, talantul de a cânta, darul de a fi 
un om sincer în acest cântec. Ceea ce 
cânt şi ceea ce fac, o fac cu toată sin-
ceritatea. Nu e prefăcătorie, asta simt 
şi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am 
născută în comuna Bucium m-a lăsat 
să fiu aşa pe pământ” a declarat inter-
preta de muzică populară. 

COMUNITATE 6

Gerul n-a reuşit să înfrângă patriotismul de la 
Reghin în 24 ianuarie

Robert MATEI
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CJ Mureş are un buget echilibrat pe 2016 

Consilierii reghineni au votat un buget de 70,2 mili-
oane lei pentru 2016 

Aprecierea aparține directorului eco-
nomic al CJ Mureş care susține că veni-
turile şi cheltuielile instituției sunt sub 
deficitul acceptat legal, ea are lichidități 
în cont şi, la nevoie, poate angaja îm-
prumuturi. Ca atare, în şedința de 
săptămîna trecută, plenul CJ Mureş 
a votat, fără obiecții, bugetul pentru 
acest an. Directorul economic al Cj 
Mureş, Alin Mărginean, a precizat că  
e o diferență, de recuperat, de 28 mi-
lioane de lei. ”Se estimează a se încasa 
270 milioane de lei, față de anul 2015 
când au fost încasări de 298 milioane 
de lei. Diferența de 28 de milioane de 
lei se compensează din excedentul rea-
lizat până în anul 2015, care se cifrează 
la o 113,6 milioane. Din această sumă 
se folosesc 108 milioane pentru chel-
tuielile de dezvoltare, iar diferența de 
5,3 milioane de lei se foloseşte pentru 
acoperirea golului de casă”, a explicat 
Mărginean.  
La rândul său, preşedintele CJ Mureş, 
Ciprian Dobre, a recunoscut însă că 
bugetul pe 2016 al instituției este supus 
unei mari presiuni, pentru că din fon-
duri proprii trebuie terminate lucrări-
le la Parcul ”Transilvania Moto-Ring”.  
Cu toate acestea vor fi finanțate cele 
2 unități spitaliceşti din Tîrgu-Mureş 
şi Tîrnăveni, dar şi la reabilitatea mai 
multor drumuri județene.  ”Avem însă 
o presiune foarte mare, de peste 35 
milioane de lei pentru terminarea lu-

crărilor la parcul ”Transilvania Moto 
- Ring”. Cu toate acestea încercăm să 
finanțăm cu preponderență lucrările 
la spitale şi să acordăm o sumă im-
portantă drumurilor județene. Noi în 
acest an vom scoate din nomenclatorul 
județului Mureş drumurile de pământ, 
care vor fi pietruite. Apoi, printre altele, 
la Bezid vom asfalta legătura cu județul 
Harghita, în comuna Vânători vom 
avea de asfaltat un drum de aproape 
10 kilometri şi vom termina lărgirea pe 
Breaza –Voivodeni”, a conchis Dobre. 
Acesta a explicat că CJ Mureş ar putea, 

la nevoie, să contracteze un împrumut 
pentru încheiarea lucrărilor la Parcul 
cu motor, însă preferă să finanțeze din 

fonduri proprii lucrarea pentru a nu se 
mai pierde un an.

Vali RUSSU

În şedinţa ordinară a Consiliului Local 
din 2 februarie, consilierii reghineni au 
votat, în sfârşit, proiectul de hotărâre 
privind „Bugetul general al munici-
piului Reghin pe anul 2016”, după ce 
în şedinţa din 29 ianuarie, proiectul 
nu a trecut din cauza celor 7 consilieri 
UDMR, care au votat împotrivă şi a ce-
lor două abţineri din partea celor de la 
UNPR.  Convocaţi în şedinţă ordinară 
în 2 februarie, la ora 13.00, consilierii 
locali au votat în unanimitate, pe capi-
tole, bugetul pe 2016 în valoare de 70,2 
milioane lei, lăsând la o parte orgoliile 
de conjunctură politică şi şicanările.

Ce s-a modificat în buget 
pe ultima sută de metri?
 
Proiectul de buget propus pentru anul 
2016 prevede la capitolul venituri, suma 
de 70.237.000 lei, respectiv 70.280.000 
la capitolul cheltuieli, diferenţa de 
43.000 lei reprezentând excedentul de 
la bugetul local din anul 2015, aprobat 
pentru a fi utilizat în acest an pentru 
investiţii. În ceea ce priveşte cheltuie-
lile care urmează a fi realizate în anul 
2016, conform proiectului de buget, 
pentru învăţământ au fost prevăzute 
24.577.000 lei, la sănătate 1.043.000 lei, 
5.972.000 lei pentru cultură şi religie, 
4.067.000 lei pentru asistenţă socială, 
pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare 
publică 943.000 lei, 3.400.000 lei la me-
diu şi ape şi 7. 001.000 lei la transpor-
turi şi comunicaţii. La capitolul investi-
ţii realizate din bugetul local prevăzute 
pentru acest an, proiectul de buget pre-

vede suma de 12.794.000 lei, la care 
se adaugă 68.000 lei – contribuţia la 
asociaţiile de dezvoltare, 277.0000 lei 
investiţii pentru Aquaserv”, 200.000 lei 
pentru RAGCL Reghin şi 494.000 lei 
pentru Spitalul Municipal ”Dr. Eugen 
Nicoară” din Reghin. În total, suma 
prevăzută pentru investiţii în acest an 
este de 13.833.000 lei din valoarea tota-
lă a bugetului prevăzut pentru 2016 la 
Reghin. În ceea ce priveşte investiţiile 
preconizate a avea loc în acest an din 
fonduri proprii, valoarea propusă este 
de 672.000 lei. Pe ultima sută de metri 
au apărut modificări în buget care au 
fost făcute public în cadrul şedinţei, de 
primarul Maria Precup ”Dragi colegi, 
în urma discuţiei pe care am avut-o 
ieri şi a fost o discuţie destul de lungă, 
am luat în considerare toate propune-
rile pe care le-aţi făcut şi vreau să le 
enumăr: la Cantina de Ajutor Social 
am redus 26.000 de lei şi le-am supli-
mentat la  Asociaţii, din care la Diako-
nia 11.000 lei, Caritas 8.000 de lei şi la 
Caritas Educaţie Timpurie 7.000 de lei 
pentru facturi restante”. Primarul mu-
nicipiului a mai precizat că s-a modi-
ficat bugetul la Gimnaziul „Alexandru 
Ceuşianu”, unde s-a redus activitatea 
sportivă cu 40.000 de lei şi s-a mărit 
la manifestări culturale la aceeaşi in-
stituţie, activităţi culturale la cererea 
directoratului. ,,La investiţii, pentru 
că lucrările mari, cum este hala Agro-
alimentară (Piaţa) şi Cinematograful 
,,Patria,, nu se vor finaliza, în acest an 
am luat utilităţile care trebuia să le su-
portăm din bugetul propriu în sumă de 
600.000 de la hală şi 447.000 de lei de 
la cinematograf, în total 1.047.000 lei, 
cărora le-am dat următoarea destina-

ţie: 80.000 lei am suplimentat pentru 
programul informatic la Serviciul de 
Stare Civilă, Compartimentele Juridic 
şi C.I.C., alţi 300.000 lei am suplimen-
tat la activitatea de apă, canalizare pen-
tru staţiile de pompare pentru cele mai 
înalte zone din municipiu şi am solici-
tat, la cererea dumneavoastră 200.000 
lei, sumă alocată pentru proiecte în 
condiţiile în care se deschid finanţările 
europene şi nu numai şi vom scrie pro-
iecte, vom stabili împreună destinaţia 
lor”. Edilul municipiului a mai precizat 
că s-a diminuat cu 447.000 lei bugetul 
pe 2016 la capitolul investiţii, care s-a 
inserat la capitolul de buget 54-Alegeri, 
unde iniţial nu a fost propusă nicio 
sumă, dar având în vedere că în anul în 
curs se vor organiza alegeri atât în vară 
cât şi în toamnă, s-au alocat 200.000 lei 
şi 267.000 lei la Fondul de Dezvoltare 
ca în următoarele şedinţe, consilierii 
să poată să îi folosească în momentul 
în care apar oportunităţi pentru inves-
tiţii. La Fondul de Rezervă, Primăria 
mai dispune de 300.000 lei, bani cărora 
consilierii locali le vor putea schimba 
destinaţia în viitoarele şedinţe.

Pentru clădirile şi terenu-
rile neîngrijite, situate în 
intravilan impozitele pe 
clădiri şi terenuri se majo-
rează cu 200%

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii 
locali au mai votat un Proiect de Ho-
tărâre privind aprobarea prelungirii 
Contractului de Asociere dintre Muni-
cipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia”. S-a 
votat stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale pe anul 2016, nivelul amenzilor 
aplicabile contribuabililor persoane 
fizice şi juridice, precum şi nivelul ta-
xelor pentru eliberarea certificatelor de 
urbanism şi autorizaţiilor de construc-
ţie. Pentru clădirile şi terenurile neîn-
grijite situate în intravilanul munici-
piului, impozitul pe clădiri şi impozitul 
pe teren se majorează cu 200%, con-
form prevederilor art. 489 – Cod fiscal, 
urmând ca în acest sens să fie elabora-
te criteriile de încadrare în categoria 
amintită şi regulamentul de aplicare, 
prin adoptarea unei Hotărâri a Consi-
liului Local. Consilierii locali au votat 
aprobarea prelungirii Contractului de 
Asociere dintre Municipiul Reghin şi 
Fanfara Municipiului Reghin, prelun-
girea Convenţiei de Cooperare dintre 
Municipiul Reghin şi M.A.I.-Inspec-
toratul de Poliţie Judeţean Mureş şi 
M.A.I. – Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş. 
S-a votat şi eliberarea din funcţie a 
consilierilor Ioan Socol, Daniel Gliga şi 
Ovidiu Marian din Consiliul de Admi-
nistraţie al Clubului Sportiv Municipal 
„Avântul” Reghin în urma demisiilor 
celor trei. Totodată s-a votat şi noua 
componenţă a Consiliului de Admi-
nistraţie a Clubului de fotbal, fiind 
validaţi cu 19 voturi pentru, consilierii 
Gheorghe Horea şi Ioan Socol. Rea-
mintim cititorilor faptul că în prezent 
„Avântul” Reghin ocupă locul I în Liga 
a III-a, Seria a V-a, cu 31 de puncte, în 
faţa celor de la „Luceafărul” Oradea. În 
prima etapă a returului programată pe 
5 martie, echipa reghineană va evolua 
în deplasare cu FC Zalău. 

Robert MATEI



NR 97

400 de liceeni din Reghin beneficiază 
de cursuri gratuite de educaţie finan-
ciară oferite de Fundaţia „Dreptul la 
Educaţie”, proiect strategic al OTP 
Bank România. Cursurile sunt organi-
zate în premieră la nivel local, de către 
Fundaţie, în parteneriat cu Asociaţiile 
Club Rotary Reghin şi Fondul Comu-
nitar Reghin, parte a  Fundaţiei Comu-
nitare Mureş şi Asociaţia Youth Bank. 
Proiectul oferă elevilor reghineni noţi-
uni financiare bazate pe o metodologie 
interactivă, reunind cele mai eficiente 
elemente şi mijloace de educaţie eco-
nomică de la nivel mondial. Cursurile 
se desfăşoară în perioada 25 ianuarie 

– 5 februarie şi urmăresc dezvoltarea 
aptitudinilor financiare, economice şi 
manageriale în rândul liceenilor, adre-
sându-se elevilor din Liceul Tehnologic 
„Lucian Blaga”, Liceul Tehnologic „Ioan 
Bojor” şi Liceul Tehnologic „Vasile Ne-
tea”. ,,Ne bucurăm că le putem oferi ele-
vilor implicaţi în program posibilitatea 
de a deprinde cunoştinţe economice, 
al căror efect este pe termen lung. Este 
important ca adulţii de mâine să fie 
responsabili din punct de vedere finan-
ciar, iar întâlnirile de acest gen îi ajută 
să înţeleagă mai bine şi să aplice con-
ceptele prezentate. OTP Bank România 
va continua să fie un membru activ al 
comunităţilor locale şi să se implice, în 
mod special prin intermediul Funda-

ţiei, în proiecte de educaţie” a declarat 
Laszlo Diosi – CEO, OTP Bank Româ-
nia şi Preşedinte al Fundaţiei „Dreptul 
la Educaţie”. ,,Cursurile vin în comple-
tarea acţiunilor derulate de Asociaţia 
Club Rotary Reghin în ultimii patru 
ani la nivel local, susţinând atât învă-
ţământul preşcolar, cât şi pe cel liceal. 
„Educaţia reprezintă una dintre ariile 
cele mai importante în care Clubul Ro-
tary investeşte şi este activ în a susţine 
tinerii din comunitatea locală, precum 
liceenii, elevii de gimnaziu şi preşcola-
rii” a declarat Mihai Badiu, Preşedinte 
Rotary Club Reghin. Alte două asocia-
ţii s-au alăturat iniţiativei Clubului de a 
demara proiectul „Educaţie financiară 
în licee” în Reghin, proiect susţinut de 

Fundaţia „Dreptul la Educaţie” a OTP 
Bank România. „Misiunea Fondului 
Comunitar Reghin şi a Fundaţiei Co-
munitare Mureş este de a crea oportu-
nităţi pentru organizaţii şi indivizi şi de 
a creşte nivelul de viaţă din judeţ prin 
oferirea de finanţări pentru proiecte 
medii şi mici dar cu impact semnifica-
tiv în comunitate. Acest parteneriat ne 
oferă şansa să cunoaştem mai bine pe-
isajul educaţional local şi să gândim pe 
viitor proiecte care se nasc din această 
oportunitate”, a declarat Ştefan Molnar, 
Coordonator de Programe la Fondul 
Comunitar Reghin.

Omul de omenie ce trăieşte cu sufletul 
în palmă, dăruind mereu la toți cei din 
jurul lui, tot ce are în el, făcându-le pe 
plac la fiecare,  mulțumita lui fiind doar 
atunci când binele ce îl face are efect şi 
este recunoscut,  este considerat un 
om deplin. Cam aşa am putea defini 
omenia,  ca o identitate exprimată prin 

forța faptei bune, prin spiritul ce mar-
chează materia şi prin întreaga tradiție 
a neamului nostru. La temelia ei stau 
respectul, cinstea şi dragostea, bazate 
pe adevăr şi valoare. Omul de omenie 
nu caută  numai folosul pentru sine, 
se jertfeşte pentru ceilalți, nu înşală şi 
nu minte. Bucuria lui este când citeşte 
în ochii celuilalt satisfacția şi încrede-
rea sinceră. Păcat că în tumultul lumii 
de astăzi inovația depăşeşte mereu 

tradiția şi odată cu aceasta  valoarea 
extraordinară a omeniei se alterează.  
Este recunoscută de mulți ospitalitatea 
neamului nostru, mai ales de către stră-
ini, deoarece a fi ospitalier înseamnă 
a-i omeni pe alții. Pe la noi pe la țară, 
se mai spune atunci când cineva a fost 
invitat la o masă sau la o petrecere, că 
„am fost pe omenie” sau ”am fost ome-
nit”. Emanată din căldura sufletească, 
omenia rămâne o adevărată calitate 

nobilă a personalității omului, care nu 
poate fi nici cumpărată, nici vândută. 
Chiar dacă dobândeşte ”multul lumii”, 
dar îşi pierde omenia, într-o comuni-
tate tradițională, omul se pierde pe sine 
şi nu mai înseamnă nimic
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SERVICII

Firmă serioasă, efectuăm transport 
persoane şi maşini pe platformă ruta 
România-Germania şi retur. Fir-
ma oferă o masă gratis pe traseu şi la 
10 transporturi un transport gratu-
it. Relaţii la telefon 0751-923-869 şi 
004915171051917
Croitoreasă din 1981 în Reghin, reali-
zez la comandă îmbrăcăminte pentru 
femei şi copii. La cerere modific şi ajus-
tez îmbrăcăminte veche şi nouă. Tele-

fon 0746028019;  

Vând bancnote, cărţi, calendare, cărţi 
poştale, reţete medicale vechi, insigne 
şi lozuri de colecţie. Telefon 0749-804-
273;
PFA din Reghin executăm la preţuri 
avantajoase construcţii, fundaţie, zi-
dărie, acoperiş, izolaţii exterioare, 
tencuială decorativă, montăm gresie, 
faianţă, montăm tavan din gipscarton, 
parchet şi executăm zugrăveli. Telefon 
0753763968;

MATRIMONIALE

Reghinean 34 de ani, necăsătorit, anga-

jat, loc de muncă stabil, posed locuin-
ţă doresc o relaţie serioasă cu o tânără 
până în 35 de ani din Reghin sau im-
prejurimi.  Telefon 0754-858-606;

URGENT

Caut urgent de lucru, repar teracote, 
şeminee şi recondiţionez şi renovez 
beciuri. Telefon 0751956183;
Familie cu trei membri căutăm chirie, 
preferabil casă, o cameră, bucătărie şi 
baie, în Reghin. Telefon 0746797553 
sau 0757366864;
Pierdut certicatul de înregistrare şi cer-
tificatul şi certificatele constatatoare, le 
declar nule. Telefon 0758450635

ANUNŢURI

Au fost prinşi hoţii casetei de valori din Reghin
În 26 ianuarie, poliţiştii Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Mureş au identificat 
autorii furtului unei casete de valori, 
în care se afla suma de aproximativ 
13.000 lei şi actele contabile ale firmei, 
în persoana a trei tineri, cu vârste cu-
prinse între 28 şi 31 de ani, din comuna 
Sîngeorgiu de Mureş. Doi dintre cei 3 
tineri au fost reţinuţi  24 de ore şi ulte-
rior au fost arestaţi pentru 30 de zile. În 
noaptea de 23/24 ianuarie, autori necu-
noscuţi, prin forţarea uşii de acces, au 
pătruns într-un bar din Reghin, iar din 

interior au sustras o casetă de valori, în 
care se afla suma de aproximativ 13.000 
de lei şi actele contabile ale firmei. În 
urma investigaţiilor specifice, efectuate 
de către poliţişti din cadrul Serviciului 
de Investigaţii Criminale, Poliţiei Mu-
nicipiului Reghin şi Secţiei de Poliţie 
Rurală Gorneşti, la data de 26 ianuarie 
au fost identificaţi autorii furtului.
În sarcina celor 3 tineri sunt reţinute 
3 infracţiuni de furt calificat din soci-
etăţi comerciale comise în Reghin, în 
zilele de 23 şi 24 ianuarie, prejudiciul 

din celelalte cazuri fiind de 1.000 lei,  
respectiv 1.500 lei. Modul de operare la 
comiterea infracţiunilor a fost forţarea 
uşii de acces şi sustragerea banilor din 
sertare sau dislocarea casetei metali-
ce, într-un timp cuprins între 20 şi 50 
de secunde. Faţă de doi dintre cei trei 
tineri identificaţi, poliţiştii au dispus 
măsura preventivă a reţinerii pentru 
24 de ore. Ulterior, ei au fost prezentaţi, 
de către procurori Judecătoriei Reghin, 
care a dispus arestarea preventivă a 
acestora pe o perioadă de 30 zile. Cel 

de-al treilea este cercetat în stare de 
libertate. Cercetările sunt continuate  
sub aspectul comiterii infracţiunii de 
„Furt calificat”, pentru documentarea 
întregii activităţi infracţionale. La in-
vestigaţiile efectuate s-a beneficiat de 
sprijinul Poliţiei Locale Reghin şi al 
Detaşamentului de Jandarmi Reghin. 
(R.M.)  

Aceştia fac parte din familii cu nivel 
scăzut de trai, sub 284 de lei, care vor 
primi de la stat un tichet social lunar 
în valoare de 50 lei.Prefectul de Mureş, 
Lucian Goga s-a întâlnit astăzi cu 
reprezentanții Inspectoratului Şcolar 
Județean şi ai celor 102 localități din 
județ, pentru a pune la punct acest 
program. ”Ca urmare a apariției Legii 
248/2015 care se referă la încurajarea 

prezenței în grădinițe a copiilor între 3 
şi 6 ani, prin acordarea unui tichet so-
cial de 50 lei lunar, la sediul Instituției 
Prefectului a avut loc o întâlnire între 
reprezentanții Asociației ”Ovidiu.ro”, 
şi ai altor instituții din județul Mureş 
implicate în derularea acestui pro-
gram. Au fost invitați primarii celor 
102 unități administrativ - teritoriale 
din judeţ, Inspectoratul şcolar, pentru 

că este vorba despre acordarea unui 
tichet în valoare de 50 lei familiilor 
defavorizate, cu un venit pe cap de 
familie sub 284 lei”, a declarat Luci-
an Goga. Prin Legea “Fiecare Copil la 
Grădiniță” acordarea tichetului social 
este condiționată de prezența zilnică a 
celor mici la grădiniță. Asta deoarece 
în 2014, rata abandonului şcolar în Ro-
mânia ajunsese la 18,5% şi se estimează 

că în prezent doar unul din trei copii 
săraci beneficiază de educație timpu-
rie. Potrivit Ministerului Muncii, mai 
mult de 111.000 de copii sunt eligibili 
pentru a primi tichetul social pentru 
grădiniță, iar în județul Mureş, sunt 
aproximativ 3.700 de potențiali bene-
ficiari ai programului. Pentru detalii 
suplimentare, se poate accesa site-ul 
www.fiecarecopilingradinita.ro

Peste 3.700 de copii din judeţul Mureş, între 3 şi 6 ani, vor 
ajunge la grădiniță 
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ŞTIRI

Ca preşedinte al Comisiei de Muncă 
din Senat, senatorul PSD Alexandru 
Petru Frătean se va concentra pe legea 
unitară a salarizării, pensiile prima-
rilor, darea în plată pentru creditorii 
băncilor sau susținerea familiilor cu 
copii. ”Trebuie să clarificăm, odată 
pentru totdeauna, legea unitară a sala-
rizării personalului bugetar, subiectul 
legat de pensiile primarilor şi vice-
primarilor, care a avut o problemă la 
Curtea Constituțională. Sunt o serie de 
legi, cum ar fi legea legată de darea în 
plată, apropo de cei care au luat credi-
te pentru a-şi cumpăra casă”, a declarat 
Alexandru Petru Frătean, care are în 
vedere câteva priorități legate de siste-
mele sociale, în susținerea persoanelor 
cu probleme sociale majore, respectiv 
susținerea familiilor cu copii şi a copii-
lor în general.  
Pentru deputatul UDMR Borbely 
Laszlo, această sesiune parlamenta-
ră este importantă pentru că inclu-

de alegerile locale din luna iunie. El 
a declarant că Uniunea va propune 
extinderea reducerii TVA la utilități, 
sprijinirea familiilor cu mai mulți co-
pii, respectiv proiectele privind dez-
voltarea durabilă ”Noi vom veni cu 
propuneri care înseamnă, la utilități, să 
se extindă reducerea de TVA. În plus, 
vom avea unele propuneri legislative 
de sprijinire a familiilor cu mai mulți 
copii. În ceea ce mă priveşte, unele 
intenții care țin de domeniul meu de 
activitate, am înființat o subcomisie pe 
dezvoltare durabilă şi am discutat deja 
cu Ministerul Mediului şi Academia 
Română cu care vom avea o întâlnire 
în luna februarie”, a precizat Borbely. 
Ca preşedinte al subcomisiei pe Pă-
duri din Cameră, deputatul liberal de 
Mureş, Cristian Chirteş se va axa pe 
modificarea legii infracțiunilor silvice. 
Se doreşte reluarea întregului pachet 
legislativ de accesare a fondurilor euro-
pene pe agricultură. ”Eu, atât din punct 

de vedere personal cât şi ca preşedinte 
al subcomisiei pe Păduri, spun că avem 
de modificat Legea contravențiilor şi 
infracțiunilor silvice, pentru a da o lege 
bună şi puternică, şi a o pune în acord 
cu noile cerințe. În cadrul Comisiei de 
Agricultură, Silvicultură, vom analiza 
şi vrem să reluăm tot pachetul legislativ 
în ceea ce priveşte accesarea pe PNDR, 
pe agricultură. Chiar mâine (n.r. 2 fe-
bruarie) vom avea prima şedință cu 
noul ministru, Achim Irimescu, legat 
de aceste priorități legislative”, a pre-
cizat Cristian Chirteş. Începând din 
data de 1 februarie, deputaţii şi sena-
torii s-au întors la muncă în prima 
sesiune parlamentară din 2016 şi pen-
ultima din mandat, sesiune care se va 
desfăşura sub semnul alegerilor locale 
din iunie. Şi tot în prima zi a sesiunii, 
parlamentarii s-au întâlnit în cadrul 
şedinţelor de grup pentru a-şi alege noi 
lideri sau pentru a-i reconfirma pe cei 
existenţi.

Proiectele sociale sunt prioritare
pentru parlamentarii mureşeni 

În şedințele de săptămâna trecută, 
Consiliul Județean Mureş şi Consiliul 
Local al municipiului Tîrgu-Mureş au 
aprobat noile tarife la consumul de apă 
şi canalizare, care se reduc datorită scă-
derii TVA. Este vorba de o scădere de 
9% la apa potabilă şi de 20% la canali-
zare şi epurarea apelor uzate. Concret, 
de la 1 ianuarie, prețul apei potabile a 
scăzut cu 49 de bani metrul cub, canali-
zarea cu 11 bani şi epurarea apelor plu-
viale cu 3 bani, a precizat purtătorul de 
cuvânt al Aquaserv, Nicolae Tomulețiu. 

”Prețul apei potabile produse şi distri-
buite de compania Aquaserv a scăzut 
de la 4.09 la 3,60 lei/mc, ca urmare a 
reducerii cotei TVA de  24% la 9% pen-
tru apă potabilă, iar prețul canalizării şi 
epurării a scăzut de la 3.47 la 3,36 lei/
mc, în urma aplicării noii cote stan-
dard T.V.A., de 20%, a precizat Nicolae 
Tomulețiu.Acesta a mai adăugat că în 
acest moment compania Aquaserv se 
situează pe locul 25 din 45 de operatori 
regionali din țară, într-un clasament al 
tarifelor practicate pentru apă potabilă. 

Viceprimarul Claudiu Maior a remar-
cat că este pentru prima dată în ultimii 
15 ani când tarifele pentru populaţie 
vor scădea. ”Aproape în fiecare an, noi 
cei din administrație eram acuzați că 
mereu cresc tarifele. Ei bine, de data 
aceasta scad tarifele, nu cresc salariile  
cred că este un lucru bun”. Menționăm 
că de aceste reduceri beneficiază cei 
aproape 300 de mii de consumatori ai 
Aquaserv, persoane fizice şi juridice, 
din județele Mureş, Harghita şi Covas-
na.

Tarifele la apă şi canalizare scad în Mureş, 
Harghita şi Covasna 

Clasa pregătitoare, un suc-
ces în județul Mureş

Au fost doar două cazuri de copii 
care au împlinit vârsta de şapte ani şi 
nu au urmat clasa pregătitoare, spun 
reprezentanții Inspectoratului Şcolar 
Județean Mureş. Primii ani experimen-
tali s-au dovedit a fi un succes în județ,  
iar părinții şi copiii sunt mulțumiți 
de rezultate. Inspectoratul Şcolar 
Județean Mureş a trimis luna trecută 
noi propuneri privind clasa pregătitoa-
re, o metodologie clară urmând să fie 
publicată în curând, spune inspectorul 
şef adjunct Illes Ildiko. Metodologia 
este încă în dezbateri. Am trimis şi noi 
propuneri. Inspectoratul Şcolar Mureş 
a propus ca cei care încep clasa pregă-
titoare la şcolile vocaționale, adică la 
Liceul Sportiv şi la Liceul de Muzică, 
să se facă testarea copiilor încă din cla-
sa pregătitoare. În opinia noastră şi a 
părinților, cred că clasa pregătitoare 
este o reuşită şi e normal ca orice co-
pil să înceapă cu clasa pregătitoare. În 
județul Mureş din 86.000 de copii dacă 
avem 1, 2 cazuri şi probabil se vor găsi 
soluții şi pentru aceşti copii”, a conchis 
Illes Ildiko. Potrivit Legii Educației,  
clasa pregătitoare este obligatorie,  însă 
la nivel național sunt circa 1.000 de 
copii care au sărit peste această etapă. 
Noua Metodologie de înscriere în anul 
şcolar 2016-2017,  care va fi publicată 
în curând, nu va mai permite înscri-
erea copiilor în clasa întâi dacă nu au 
parcurs mai întâi clasa pregătitoare 
(V.R.)

Sighişorean fără permis la 
volan
La data de 1 februarie a.c., în jurul orei 
12:30,  poliţiştii din cadrul Biroului 
Poliţiei Rutiere Sighişoara, în timp ce 
efectuau activităţi specifice pe strada 
Tîrnavei din municipiu, au oprit pen-
tru control un autoturism. Cu ocazia 
verificării documentelor a fost identi-
ficat un conducătorul auto în persoana 
unui bărbat de 25 ani, din Sighişoara, 
care nu deţinea permis de conducere. 
Cercetările continuă sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de “conducerea 
unui vehicul fără  permis de condu-
cere”.(M.S.)

Între 8-11 februarie, părinții interesați 
pot vizita centrele din Tîrgu-Mureş şi 
Reghin ale organizației Caritas, unde 
copiii lor îşi pot petrece câteva ore pe 
zi învățând lucruri noi. Coordonatorul 
acestor centre, Mezei Borbala a preci-
zat că la Tîrgu-Mureş tradiția porților 
deschise durează de 7 ani, iar la Reghin 

de 5. „Scopul programului porților 
deschise este oferirea informațiilor 
despre programele centrelor din aceas-
tă perioadă, pentru copii cu vârsta 
până la 3 ani ca preşcolari. Programul 
este destinat şi bebeluşilor sub 6 luni, 
ei vor avea parte de masaj, iar pentru 
ceilalți copii oferim un program variat, 
ca teren cu obstacole, piscină cu mingi, 
jocuri de stimulare senzorială şi alte 
activități manuale interesante, a preci-
zat Mezei Borbala. Ea a mai mai arătat 
că, în general, programele se adresează 
copiilor sănătoşi. Sunt acceptați însă şi 

copiii cu mici deficiențe sau întârzieri 
uşoare în dezvoltare. La cele 2 centre 
de Dezvoltare şi Educaţie Timpurie se 
lucrează, săptămânal, cu aproape 250 
de copii. Centrul din Tîrgu-Mureş se 
află situat la Casa Deus Providebit, P-ța 
Trandafirilor nr. 6,1 iar cel de la Reghin 
pe strada Mihai Viteazul nr. 63.

Porți deschise la centrele de Dezvoltare şi Educaţie 
Timpurie

Pagină realizată de:
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Tîrgu-Mureşul are polisomnograf, pentru cei 
cei nu pot dormi

ŞTIRI

La Clinica de Medicina Muncii din 
Tîrgu-Mureş, zilele acestea s-au făcut 
primele investigații pentru tulbură-
rile de somn, cu aparatură de ultimă 
generație achiziționată la finele anu-
lui trecut. Şeful Clinicii de Medicina 
Muncii din Tîrgu-Mureş, dr. Horațiu 
Moldovan a declarat că medicii de 
medicina muncii colaborează cu pne-
umologi, neurologi şi cu specialiştii 
în boli de nutriție, în vederea acor-
dării unui tratament adecvat pentru 
pacienți. ”Din primele investigații pe 
care le-am făcut, am constatat că apa-
ratul funcționează foarte bine. Practic, 
am reuşit să măsurăm toți parametrii. 
Fiecare pacient a petrecut o noapte în 
Clinica de Medicina Muncii. Practic au 
dormit în clinică, li s-au montat elec-
trozii, iar cele mai multe afecțiuni au 
fost apnee obstructivă de somn. Am 
avut şi un caz de narcolepsie care este 
o afecțiune neurologică care se mani-
festă prin somnolență pe parcursul zi-
lei. Pacientul poate să adoarmă în timp 
ce vorbeşte la telefon”, a precizat dr. 
Horațiu Moldovan. 
O directivă a Uniunii Europene reco-
mandă tuturor statelor partenere să 
facă investigații pentru depistarea ap-
neei în somn la  şoferi. Această direc-

tivă va deveni obligatorie anul viitor 
şi în România. „Investigațiile ar trebui 
să cuprindă un screening sau determi-
nări de somn. România nu este pregă-
tită însă pentru implementarea aces-
tor prevederi deoarece aparatele sunt 
puține”, spune dr. Horațiu Moldovan: 
”Din păcate, în România, în momen-
tul de față sunt doar aproximativ 30 
de medici care au supraspecializare  în 
somnologie şi numărul lor este total 
insuficient pentru a acoperi necesitatea 
ce va rezulta în urma implementării re-
glementărilor europene care vor deve-

ni obligatorii. Anul acesta sunt cu titlu 
de recomandare şi la anul vor fi cu titlu 
obligatoriu. Din păcate, nici dotările în 
România nu sunt adecvate, adică va fi 
un fel de bum al acestor investigații de 
la 1 ianuarie, anul viitor”. Alături de o 
clinică din Bucureşti, doar Clinica de 
Medicina Muncii din Tîrgu-Mureş 
mai deține un asemenea polisomno-
graf pentru diagnosticarea exactă a 
tulburărilor grave de somn. Acesta a 
fost achiziționat anul trecut cu peste 
30.000 de euro din fondurile Consiliu-
lui Județean Mureş.

În 2016 a crescut gradul de autofinanțare a 
Aeroportului Transilvania 

Potrivit proiectului de hotărâre votat 
în şedința din 28 ianuarie de Con-
siliului Județean Mureş, gradul de 
autofinanțare a RA Aeroportul Transil-
vania a ajuns la 65% pe acest an, față 
de 50% în 2015. Motivele pentru care 
s-a ajuns în această situaţie sunt lega-
te de faptul că, pe de o parte, bugetul 
sau veniturile totale ale Aeroportului 
au crescut cu 6% față de 2015, datorită 
creşterii veniturilor proprii ale regiei 
cu 2,2 milioane de lei. Pe de altă par-
te, gradul de autofinanțare a Regiei a 
crescut şi pentru că s-a redus subvenția 
Consiliului Județean cu 1,6 milioane 
de lei, adică cu 25%. Preşedintele CJ 
Mureş, Ciprian Dobre, a subliniat fap-

tul că pe lângă Aeroport, mai sunt şi 
alte instituții subordonate Consiliului 
Județean, care şi-au crescut veniturile 
proprii în cursul anului trecut. ”Aero-
portul şi-a crescut foarte mult bugetul, 
prin creşterea veniturilor proprii, şi 
cred că astfel chiar putem să gândim 
pe termen lung. De asemenea, şi cele-
lalte instituții subordonate Consiliului 
Județean au deja, începând din acest 
an, o creştere semnificativă a  veni-
turilor proprii. Şi aici vorbesc despre 
Ansamblul Mureşul, Filarmonica, Tea-
trul Ariel şi cred că astea sunt premi-
sele bune pentru un buget sănătos, în 
ceea ce priveşte instituțiile subordonate 
Consiliului Județean”, a declarat Cipri-

an Dobre, care nu crede că din bani pu-
blici CJ trebuie să subvenționeze cu 80 
până la 90 % activitatea unor asemenea 
instituții.  
Un alt proiect de hotărâre al CJ Mureş 
s-a referit la aprobarea studiului de 
fezabilitate, prin care se vor demara 
lucrările de modernizare a căilor de 
comunicație ce deservesc Aeroportul. 
”La Aeroport toată lumea aşteaptă o 
modenizare în primul rând a căii de ac-
ces. Acolo avem studiul de fezabilitate 
gata, l-am supus aprobării Consiliului, 
s-a aprobat şi din acest punct de vedere 
vreau să le mulțumesc tuturor consilie-
rilor, deci toată lumea a înțeles că acolo 
avem nevoie de o investiție. În primul 
rând e nevoie de o parcare modernă şi 
de un flux al circulației rutiere, dar şi 
pietonale în acea zonă”, a explicat Ci-
prian Dobre. Proiectul de modernizare 
a căilor de acces de la Regia Autonomă 
Aeroportul ”Transilvania” presupune 
o investiție de 12,5 milioane de lei, va 
pune la punct căile de intrare-ieşire şi 
parcările şi va avea un sistem de supra-
veghere video. Va fi demolată sera de 
flori şi restaurantul cu terasă, iar mo-
numentul lui ”Aurel Vlaicu” din par-
carea Aeroportului va fi mutat într-o 
locație din apropiere.

Ministerul Muncii a redus cu 
aproape 80% subvențiile pen-
tru serviciile sociale

Peste 2800 de persoane din Mureş, 
Harghita, Covasna şi Alba riscă să nu 
mai poată fi ajutate, acuză Organizaţia 
Caritas Alba Iulia. Purtătorul de cuvânt 
al organizației, Molnar Jozsef, a preci-
zat că la începutul acestui an, Caritas 
Alba Iulia se confruntă cu un deficit 
bugetar de aproximativ 1,9 milioane de 
lei, faţă de necesarul prevăzut în 2016:  
”Diminuarea drastică a subvenției de 
stat ne periclitează programele acre-
ditate. În timp ce în 2013, peste 3600 
de beneficiari au primit subvenții de 
la stat, acum numai 809 beneficiari 
primesc astfel de subvenții. Chiar şi la 
programul nostru de îngrijire la do-
miciliu, care a beneficiat de subvenții, 
acum numai 5 din cele 10 centre ale 
noastre au fost subvenționate, susține 
Molnar Jozsef. 
Apoi, directorul tehnic al departa-
mentului de Îngrijiri la domiciliu al 
organizației Caritas, Andras Ildiko a 
explicat că cele 5 centre de servicii de 
îngrijire la domiciliu nu mai benefici-
ază de subvenție pentru că nu au avut 
autorizație provizorie. Ea spune că 
necesarul lor este de circa 1 milion de 
lei: ”Am pierdut, pentru microregiu-
nea Ciucului, circa 300 de persoane 
care beneficiau de subvenție, pentru 
regiunea Covasna, în jur de 120 de 
persoane, iar din Mureş, în jur de 200 
de persoane. Şi de la regiunea Cristuri 
Secuiesc şi Târnava Mare s-a pierdut 
subvenția pentru un număr de 150 de 
persoane. Este un număr foarte mare 
pentru noi, pe care nu ştim cum am 
putea să îl acoperim, astfel încât bene-
ficiarii să nu aibă de suferit”, conchide 
Andras Ildiko. La rândul lor, circa 1100 
de copii, vârstnici şi persoane cu han-
dicap din rețeaua Caritas s-au trezit 
fără o subvenție de 1,3 milioane de lei, 
a precizat directorul departamentului 
de protecție socială, Ludescher Laszlo. 
”Sunt 7 centre rezidențiale, centre de zi 
pentru copii, pentru vârstnici şi per-
soane cu handicap din 6 județe care nu 
beneficiază de subvenție de stat. În anul 
2016 lipsesc 1,3 milioane de lei pentru 
cheltuielile de funcționare a acestor 
centre, respectiv 1100 de persoane sunt 
puse în situația de a nu beneficia de 
serviciile noastre”.
Menționăm că organizația Caritas mai 
are bani încă o jumătate de an pentru 
programele sale şi speră să compenseze 
pierderile cu ajutorul administrațiilor 
locale, a donațiilor, a sponsorizărilor, 
a colectelor şi a campanie 2%  din im-
pozit.

Pagină realizată de:
Vali RUSSU



NR 97 12ECOLOGIE

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale

SC Mirdatod Prod SRL; Ibăneşti, nr. 273; telefon fix 0265-538055;  fax 0265-538055
mobil 0732-409508, e-mail: mirdatod@yahoo.com,  www.mirdatod.ro

O responsabilitate comună: Ziua Mondială a 
Zonelor Umede

În contextul în care creşterea popula-
ţiei şi a nevoilor acesteia determină o 
expansiune a consumului de resur-
se, singura salvare este de a începe să 
gândim ce, cât, cum, când şi de unde 
consumăm, astfel încât să reuşim să 
ne acordăm necesarul într-un mod 
responsabil şi mai puţin agresiv. Ace-
ia dintre noi care conştientizează 
importanța acestui proces, sunt în 
temă cu gama largă a provocărilor ce 
rezultă. De la acțiunile solicitante ale 
ecologistilor din întreaga lume, până la 
deciziile dificile luate pe piața progra-
melor politice naționale, europene şi 
mondiale, constatăm că lumea din ju-
rul nostru este într-o continuă schim-
bare şi, măcar noi, cei care putem face 
ceva, aş zice să şi facem.
Acum 45 de ani, mai exact în data de 2 
februarie 1971, în oraşul iranian Ram-
sar, s-a semnat primul tratat intergu-
vernamental modern, sub numele de 
„Convenția asupra zonelor umede de 
importanță internațională, în special 
ca habitat al păsărilor acvatice”, mo-
ment începând cu care, această zi a fost 
proclamată Ziua Mondială a Zonelor 
Umede. Anul 2016 va marca eveni-
mentul ecologic sub deviza “Zonele 
umede, viitorul nostru!”, tema aleasă 
fiind „Mijloace de existență durabi-

le”. Convenţia, actualmente numită 
Convenția Ramsar,  aşează în vizor 
un punct de vedere alarmant asupra 
ritmului rapid de dispariție a zonelor 
umede, precum şi a periclitării resur-
selor naturale pe care aceste perimetre 
încă le oferă. 
Cu toții depindem de zonele umede. 
Fie că ne furnizează apă pentru con-
fortul zilnic, fie că ne întrețin bunăs-
tarea materială prin activități aferente 
unor domenii precum: piscicultură, 
construcții, medicină, turism, trans-
porturi, industrie textilă, agricultură şi 
multe altele, zonele umede sunt vitale. 
Mai mult, acestea reprezintă refugii 
pentru numeroase specii de plante şi 
locuri de reproducere, hrănire, iernare 
pentru specii de animale acvatice şi se-
miacvatice. 
Teritoriul țării noastre găzduieşte 19 si-
turi Ramsar (Rezervația Biosferei Delta 
Dunării, Insula Mică a Brăilei, Com-
plexul Piscicol Dumbrăvița, Lunca 
Mureşului, Lacul Techirghiol, Parcul 
Natural Porțile de Fier, Parcul Natu-
ral Comana, Tinovul Poiana Ştampei, 
Lacul Bistreţ, Suhaia, Confluența Olt-
Dunăre, Iezerul Călăraşi, Ostroave-
le Dunării-Bugeac-Iortomac, Brațul 
Borcea, Calafat - Ciuperceni - Dunăre, 
Bistreț, Canalele de la Hârşova, Dună-
rea Veche - Braţul Măcin, Confluența 
Jiu - Dunăre) care însumează aproxi-
mativ 1.200.000 de hectare. Rezervația 

Biosferei Delta Dunării (circa 580.000 
de hectare) este primul sit Ramsar de-
clarat de România şi celebrează 25 de 
ani de la data înscrierii pe Lista Con-
venţiei Ramsar.
La nivelul judeţului Mureş nu avem si-
turi Ramsar, însă în cuprinsul lui se re-
marcă existența unor zone umede care, 
prin valorile biodiversității lor, au făcut 
obiectul desemnării unor arii natura-
le protejate de importanţă naţională 
(rezervații naturale, parcuri naturale) 
şi comunitară (situri Natura 2000), 
cum sunt: Iazurile Miheşu de Câmpie 
- Tăureni, complexul lacustru Fărăgău 

- Glodeni, Heleşteele Iernut - Cipău, 
Lacul Bezid, Râul Mureş cu bălţile şi 
canalele sale din luncă şi alte sute de la-
curi şi bălţi reduse ca suprafaţă, însă cu 
mari concentrări de specii faunistice şi 
floristice deosebite.
Armonia dintre oameni şi natură nu 
este doar un mit, ci reprezintă moda-
litatea de a utiliza înțelept resursele 
economice, naturale, ştiinţifice şi re-
creative pe care mediul înconjurător le 
deţine. Haideţi să încercăm să dobân-
dim această armonie. 

(sursa foto: www.ceasulcuc.ro)
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Comunicăm verde. Însă ar fi bine ca, măcar din când în când, să ne întrebăm cât înţeleg ceilalți din ceea ce transmitem...”


