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singurul ziar bilunar din Reghin distribuit în 8000 de exemplare

În fiecare an, de Zilele Reghinene sunt 
nemulţumiţi, că ce artişti nasoli, că e 
îngrămădeală, că mici, că bere şi câte şi 
mai câte! Dar culmea, e plin de fiecare 
dată centrul oraşului! Oare toţi nemul-
ţumiţii sunt adunaţi la un loc să pro-
testeze? Nu cred, s-au adunat să testeze 
vata pe băţ, berea, porumbul şi kürtős 
kalács-ul care nu lipsesc de la niciun 
eveniment de acest gen. 
Pentru trei zile dedicate reghinenilor, 
se crează pe reţelele de socializare un 
mare tam tam! Nu înţeleg de ce nu se 
fac propuneri de pe acum pentru anul 
viitor, cu aşteptările pe care le aveţi de 
la aceste ZILE că doar până la urmă şi 
voi aveţi ceva de spus, nu? Decât să cri-
ticăm, mai bine comunicăm. Aşa cum 
sărim repede pe Facebook că „e naşpa” 

oare de ce nu putem face propuneri 
pentru viitoarele ediţii, ce aşteptări 
aveţi, cine aţi vrea să concerteze, cum 
aţi vrea să arate programul, ce lipseşte 
de la un astfel de eveniment, eu cred 
că ar fi mai simplu şi ...dacă anul viitor 
considerați că tot nu se ridică la nivelul 
aşteptărilor, abia atunci să vină criti-
cile şi să protestaţi foarte simplu, prin 
absența de la eveniment. Dar nu cred 
că se va întâmpla asta, să fim sinceri, 
cui nu-i place un mic, o bere şi cineva 
să-i cânte pe fundal?
 Sunt sigură că o parte dintre toţi ne-
mulţumiţii au fost prezenţi în faţa 
scenei fredonând hit-uri celebre sau 
ascunşi pe sub o umbrela cu trei mici 
şi o bere în faţă. Asta înseamnă până la 
urmă zilele oraşului, înghesuială, grijă 
la poşetă şi buzunare, muzică, mânca-
re, băutură, tiribombe. De fiecare dată, 
arătăm cu degetul înspre organizatori 
că nu vrem sărbătoare în oraş, că lumea 

face gălăgie, că e mizerie, că fac şuşu 
pe după porți... Păi dragii mei: cine e 
de vină? Cel care vrea să ofere sau cel 
care nu are cei 7 ani de acasă? Cu ce e 
de vină organizatorul că participantul 
nu ştie să folosească toaleta? Sau că nu 
pune mizeria în coşul de gunoi care e la 
un pas de el? Să ne gândim şi la faptul 
că poate nu de fiecare dată ne permi-
tem să mergem la un concert sau poate 
nu toată lumea îşi permite să plătească 
un bilet pentru a vedea artistul prefe-
rat. 
La Zilele Reghinului avem posibilita-
tea de a vedea trupe şi artişti pe care îi 
îndrăgim. E normal ca nu toți cei care 
concertează să fie pe placul tuturor, 
cum e la fel de normal că nu tuturora 
ne place gălăgia, dar să fim serioşi, trei 
zile merităm şi noi de petrecere, indife-
rent că participăm sau nu. Reghinenii 
merită trei zile de distracție, că doar e 
ziua noastră. Cu siguranță din propu-

nerile pe care le au organizatorii pentru 
fiecare ediție, măcar unul dintre ei este 
pe placul nostru şi sunt convinsă că aţi 
fredonat măcar odată „Condimente”, 
„Undeva în Balcani”, „Şapte zile din 
şapte”, „DJ Vasile”, iar lista poate con-
tinua. Aşadar, dragi nemulţumiţi, dacă 
vom avea parte de condiţii prielnice şi 
suntem sănătoşi, ne întâlnim şi la anul, 
poate pe atunci în faţa unui program 
creat de voi, pentru voi. „Implicarea” 
e cuvântul cheie, iar dacă nu, „confor-
marea” la ceea ce ți se oferă! La mulți 
ani, reghineni! Şi celor mulțumiți, şi 
celor nemulțumiți!

Viorile de Reghin cuceresc piața 
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Campionatul 100Tracks pe Valea Gurghiului
Valea Gurghiului este din nou în aceas-
tă perioadă gazda concursului de Off 
Road 100Tracks ADVENTURE.
Cei îndrăgostiţi de competiţii pe teren 
accidentat, trebuie să ştie că evenimen-
tul se desfăşoară în perioada 23-31 iu-
lie în Ibăneşti. Campionatul 100Tracks 
este singurul campionat de off-road 
românesc desfăşurat sub patronajul 
Federaţiei Internaţionale a Automobi-
lului, FIA.
În cadrul 100Tracks ADVENTURE 
există zece etape, din care şase se des-
făşoară la Ibăneşti. Primele două etape 
s-au desfăşurat la Runcu – Gorj, iar ul-
timele două au loc  la Câmpulung Mus-
cel, fiecare etapă punctând individual 
în clasamentul final al campionatului. 
Concurenţii s-au putut înscrie la clase-
le TRIP, SOFT şi HARD. 

Sistemul de navigare pe 
GPS

Navigaţia echipajelor participante într-
o etapă 100Tracks se face pe baza unui 
track GPS şi a roadbook-ului aferent 
acestuia.
Concurenţii pot naviga dupa track-ul 
GPS cu ajutorul unei tablete sau a unui 
smartphone, instalând una din aplica-
ţiile prezentate.

Prima cupă monomarcă la 
clasa Trip — Dacia Duster

Rep.: Ce noutăţi aduce această ediţie?
Liviu Iernean (organizator): Com-
petiţia din acest an aduce nou Clasa 
Trip, care înseamnă mai mult turism 
decât sport, desfăşurată pe parcursul 
a şase zile. Practic, luăm oamenii care 
până acum veneau şi doar priveau, dar  
aveau o maşină de teren. Şi-atunci ne-
am gândit să ne ocupăm şi de ei puţin, 
şi-am făcut nişte trasee prin care pot 
vedea peisaje, obiective turistice. To-
tuşi, pentru a menţine controlul asu-
pra lor, să nu se simtă în competiţie, 
ei merg pe un timp maxim acordat. Le 
dăm o viteză medie, undeva la 25 – 30 
km la oră, iar ei trebuie să respecte pe 
tot traseul această viteză. Este o viteză 
foarte mică, inclusiv în localităţi şi pe 
unde sunt obiective de văzut, tocmai să 
aibă timp să se oprească, să facă o poză 
etc. 
Pentru cei care nu îşi permit să vină o 
săptămână, am făcut o cupă care este 
clasată separat, o cupă de trei zile, joi, 
vineri şi sâmbătă, tot în cadrul cla-
sei Trip, pe aceleaşi trasee, la aceleaşi 
obiective.
Ca noutate absolută în off-road, din 
1995 de la înfiinţare, este prima Clasă 
monomarcă –Cupa Duster, pe parcur-
sul a trei zile, unde participă doar maşi-

nile Duster, modificate ori nu. Bineîn-
ţeles că pentru prima dată vor fi trasee 
foarte uşoare, pentru a nu întâmpina 
evenimente neplăcute. Chiar vrem să 
dezvoltăm această clasă. 

Rep.: Concurenţi?
L.I.: Per general, suntem undeva la 40 
– 50 de maşini. Sunt concurenţi care 
vin an de an la Ibăneşti, care fac parte 
din ramura sportivă,  din campionat. 
Aceştia sunt deja de-ai casei, cunosc 
zona, merg în Campionat şapte zile. 
Există concurenţi şi din zona Ibăneş-
tiului, a Reghinului şi avem şi campi-
onul de anul trecut la clasa Soft, din 
Tîrgu-Mureş, Maxin Arpad şi Bogati 
Tihamer. 
 
Rep.: Cum au privit sportivii intro-
ducerea sistemului de navigare pe 
GPS?
L.I.: Se pare că prinde bine pentru că 
sunt prea puţine posibilităţi de eroare 
umană. Pe roadbook era mâna umană 
care întotdeauna dă erori. În schimb 
aşa, pe sistemul acesta de track chiar 
funcţionează foarte bine pentru că nu 
e aşa de greu să foloseşti un Ipad, un 
smartphone. 

Rep.: Spectatorii?
L.I.: Vizitatorii, spectatorii care vor să 
vină în acest an, le facem cunoscut fap-
tul că am făcut în bază un bar şi există 
posibilitatea să-şi achiziţioneze mân-
care şi băutură. La secretariatul care 
este pe Platoul Fâncel, în fiecare dimi-
neaţă, vom informa oamenii unde sunt 
punctele pentru spectatori, pentru ca 
aceştia să se poată amplasa pe traseu 
din timp. Un sistem nou introdus pen-
tru spectatori este că într-una din zile 
este o buclă de 15 – 20 de km prin care 
fiecare concurent va trece de 3 – 4 – 5 

ori, astfel că un spectator amplasat în 
locul respectiv va putea vedea de di-
mineaţa până seara, cel puţin odată la 
zece minute, o maşină care trece. Spe-
ciala de sâmbătă este la fel de spectacu-
loasă pentru public. Aşa că îi aşteptăm 
să ni se alăture!
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Consiliul Național al Audiovizualului 
este autoritatea publică autonomă în-
sărcinată cu apărarea interesului public 
în domeniul serviciilor de programe 
audiovizuale, adică televiziune şi radio. 
Aflat într-o misiune bine stabilită în 
zona Ardealului, secretar de stat  Radu 
Herjeu, membru CNA, a vizitat Ardeal 
TV, singurul post de televiziune regio-
nală cu sediul în Reghin. Scopul vizitei 
a fost de a cunoaşte modalitatea în care 
Ardeal TV îşi desfăşoară activitatea, 
de a intra în contact direct cu echipa 
Ardeal TV, care începând cu data de 1 
mai a acestui an, emite în şase județe 
ale țării: Mureş, Harghita, Sibiu, Cluj, 
Bistrița Năsăud şi Alba, producțiile 
Ardeal TV fiind preluate şi de cablişti 
din județele Buzău şi Constanța. Radu 
Herjeu a realizat astfel de vizite şi în 
alte județe ale țării, atât la posturi de 
televiziune regionale cât şi la cele lo-
cale,  pentru a vedea situația reală din 
teritoriu. Radu Herjeu a făcut un prim 
pas înspre formarea unei legături di-
recte cu CNA, la şedințe, acesta pre-

zentând situațiile întâlnite în teritoriu, 
ori de câte ori i se solicită acest lucru. 
„Atunci când te afli în fața membrilor 
CNA şi trebuie să îi convingi că ceea ce 
facem noi ca televiziune e 100% pen-
tru telespectatori, emoțiile sunt foarte 
puternice, stresul e maxim. Acum că 
domnul Radu Herjeu a ales să vizite-
ze Ardeal TV consider că e o bilă albă 
pentru noi, iar atunci când trebuie să 
stai în fața lor, să îi convingi că meriți 
prelungirea de licență de exemplu 
sau schimbarea grilei de program, al-
tfel vorbeşti când ştii că unul dintre 
cei prezenți poate susține că ceea ce 
prezinți este real, pentru că a fost acolo 
şi a văzut cu ochii lui. E mare onoare 
pentru noi acest lucru şi îi mulțumesc 
că ne-a ales” a declarat Daniel Gliga, 
manager administrativ Ardeal TV.  
După o vastă experienţă în jurnalism, 
Radu Herjeu şi-a dorit să afle chiar de 
la colegii săi de breaslă, de la nivel lo-
cal şi regional care sunt condiţiile în 
care aceştia îşi desfăşoară activitatea 
şi cum ar putea proiectele de lege ale 
audiovizualului să încurajeze longevi-
tatea acestora. Deşi pe mulţi dintre jur-
naliştii şi patronii din ţară îi cunoaşte 

deoarece au trecut de multe ori pragul 
CNA-ului, acesta a declarat că „una e 
o discuţie în birou la CNA şi alta e să 
vezi la faţa locului, să văd cum arată 
studiourile lor, ce aparatură au, cum se 
descurcă, ce emisiuni sunt, ce proble-
me au, cu ce i-ar putea sprijini CNA-ul 
şi mie mi se pare foarte important ca 
un membru al consiliului să afle toate 
lucrurile acestea, acolo la sursă şi nu 
prin intermediari” 
Radu Herjeu susţine televiziunile mai 
mici, deoarece în acestea se găseşte 
încă inocenţa de altădată, a oamenilor 
simpli, audienţa şi subiectele cancan 
nefiind un target al acestora. „Televi-
ziunile locale neavând acest stres al 
audienţei îşi permit să facă lucrurile în 
mod normal şi firesc” a declarat Radu 
Herjeu, membru al Consiliului Naţio-
nal al Audiovizualului. Ardeal TV este 
una dintre televiziunile care se poate 
bucura şi totodată profita de bogăţia 
tradiţiei din zona sa de activitate, toa-
te acestea contribuind la dezvoltarea 
acesteia. „Acesta este unul dintre mo-
tivele pentru care Ardeal TV a primit 
o licenţă regională şi eu îi doresc la un 
moment dat să îndrăznească să viseze 
chiar la mai mult de regiune” a mai 
completat Radu Herjeu.

Radu Herjeu în vizită la 
Radio SON

În cadrul vizitei sale la Reghin, Radu 
Herjeu a vizitat şi postul de radio local, 
Radio Son, scopul fiind acelaşi, de a 
cunoaşte direct jurnaliştii şi condiţiile 
în care aceştia îşi desfăşoară activitatea 
ştiind că radiourile locale duc o luptă 
grea cu radiourile comerciale naţio-
nale, cărora încearcă să le ţină piept. 
Acesta consideră că membrii unei co-
munităţi sunt conştienţi de importan-
ţa unui post de radio local, chiar dacă 
uneori aleg un post naţional pentru 
muzică. „Cetăţenii unui oraş precum 
Reghinul sunt conştienţi că informaţi-
ile despre viaţa lor de zi cu zi, despre 
ce se întâmplă în comunitatea lor, pe 
strada lor, nu le pot obţine din altă par-
te şi că până la urmă, când tragi linie, 
acestea sunt informaţiile care te ajută 
să-ţi îmbunătăţeşti viaţa, nu cancanu-
rile despre vedete sau certuri” a preci-
zat Radu Herjeu.

Din misiunea în care a pornit Radu 
Herjeu, învăţăm şi conştientizăm că 
CNA-ul nu face rău, el este pus pe fapte 
bune, având grijă ca informaţia ajunsă 
într-un mod eronat la telespectatori şi 
ascultători să fie taxată şi totodată să se 
îngrijească oarecum de buna desfăşu-
rare a activităţilor din presa locală, iar 
jurnaliştii să se bucure de condiţii opti-
me, atât cât permite nivelul local.

Dora PATRON
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Ardeal TV și Radio SON Reghin, pe placul CNA

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale
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Legea prin care magazinele mari vor 
fi obligate să se aprovizioneze cu pro-
duse alimentare provenite de la pro-
ducători români, a fost promulgată de 
preşedintele Klaus Iohannis. Conform 
acesteia, producătorii autohtoni vor 
avea şansa să îşi pună produsele pe raf-
turile magazinelor din România. 
Potrivit legii, „lanţul scurt de aprovi-
zionare este un lanţ de aprovizionare 
care implică un număr limitat de ope-
ratori economici în activităţi de coope-
rare şi de dezvoltare economică la nivel 
local şi regional şi relaţii strânse între 
producători, procesatori şi comerci-

anţi”. Termenul „românesc” a fost înlo-
cuit în lege pentru a nu fi sancționați 
de Bruxelles, cu „lanț de alimentare 
scurt”, care poate să însemne şi pro-
duse româneşti, dar şi ungureşti sau 
bulgăreşti. 
Legea stabileşte că pe etichetele produ-
selor din carne proaspătă trebuie trecu-
tă ţara de provenienţă a cărnii, iar pe 
produsele procesate din carne trebuie 
trecut procentul de carne din România, 
conţinut de acestea.
Potrivit actului normativ, „comerci-
anţii – persoane juridice autorizate au 
obligaţia ca pentru categoriile carne, 
ouă, fructe, legume, miere de albine, 
produse lactate şi de panificaţie să achi-
ziţioneze aceste produse în proporţie 

de cel puţin 51% din volum de marfă 
pe raft, corespunzător fiecărei categorii 
de produse, provenite din lanţul scurt 
de aprovizionare”.
Producătorii autohtoni vor avea acum 
ocazia să beneficieze de înlesnirea 
condițiilor de comercializare a pro-
duselor cu proveniență din România, 
aceştia suferind din pricina faptului că 
până în prezent, nu puteau să concure-
ze cu producători externi, iar prețurile 
pentru lapte, carne, ouă, miere şi alte 
astfel de produse era sub nivelul pieței. 
Au scăpat de concurența cu Orientul, 
dar trebuie să coopereze pentru a ține 
piept celei din regiune. „Interpretarea 
autorităților a fost că se poate asimila 
lanțul scurt cu nivelul regional, deci cel 

mult din statele vecine” a declarat mi-
nistrul Agriculturii, Achim Irimescu. 
Dacă din diverse motive nu sunt sufi-
ciente alimente în România, ministrul 
Agriculturii, poate elimina, în cazuri 
punctuale, restricția de 51%. Astfel, 
cooperativele agricole devin extrem de 
importante pentru fermierii români, 
pentru a putea face față comenzilor so-
licitate de comercianți. 
Va urma acum o perioadă de două luni 
în care se desfăşoară negocierile pri-
vind normele de aplicare a legii, pen-
tru ca mai apoi să înceapă negocierile 
dintre comercianți şi fermieri, care vor 
dura încă 6 luni. La un simplu calcul, 
legea va intra în vigoare abia din luna 
martie a anului următor.

51% produse românești pe raft din 2017
Laura PAŞCAN
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A N U N Ț

 Comuna Răstolița, prin Primar Lirca Marius Ioan, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Alimentare cu energie electrică a rezervorului de apă potabilă Comuna Răstolița”, propus a fi amplasat în Comuna Răstolița, sat Răstolița, F.N., judeţul Mureş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Mureş, din Tîrgu Mureş, strada Podeni nr. 10, între orele 900-1400 şi la sediul 
titularului de proiect din Comuna Răstolița , nr. 335, judeţul Mureş.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş, Tîrgu-Mureş, strada Podeni nr. 10 luni - vineri între orele 900-1400.

                        PRIMAR,                                   SECRETAR,
                   Lirca Marius Ioan                       Oprică Constantin

COMUNICAT DE PRESĂ
Astăzi, în Parlamentul României s-a votat Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 pri-
vind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare. Din partea Grupului 
Parlamentar PNL a luat cuvântul deputatul Cristian Chirteş:
,,Domnule Preşedinte, doamnelor şi domnilor colegi,
Acest proiect de lege este unul deosebit de important pentru agricultura românească, în ceea ce înseamnă organizarea 
activității de îmbunătățiri funciare şi în special a relației dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare şi federațiile şi 
organizațiile de udători.
Ca şi în multe alte domenii, după 1990 sistemul de irigații al României a suferit profund, iar numeroasele schimbări legis-
lative în loc să mențină şi să dezvolte, să modernizeze acest sistem, nu au făcut decât să distrugă, până la dispariție în unele 
locuri, aceste bunuri ale statului român.
Prin acest proiect de act normativ am încercat să clarificăm numeroasele blocaje în ceea ce înseamnă modalitățile de trans-
mitere a infrastructurii de îmbunătățiri funciare aflate în domeniul privat al statului, către federațiile şi organizațiile de 
udători, în sensul menținerii şi dezvoltării infrastructurii secundare de irigații.
Şi nu în ultimul rând ,s-a dorit crearea unui sistem competitiv şi funcțional în ceea ce priveşte raportul de colaborare între 
utilizatorii infrastructurii de îmbunătățiri funciare şi proprietarul şi administratorii acestora.
În concluzie Partidul Național Liberal va vota pentru adoptarea prezentului proiect de act normativ. Vă mulțumesc.”

22 iunie 2016 
Biroul de presă
PNL Mureş

Viorile de Reghin cuceresc piața chineză

Viorile Gliga au fost vedete şi în acest 
an la expoziția de instrumente muzica-

le Music Life Exhibition de la Beijing, 
care a avut loc în perioada 1-3 iulie.

Iubitorii de muzică din Asia au avut 
astfel ocazia să admire arta maeştrilor 
lutieri din Reghin, care au demonstrat 
încă odată că lemnul din Carpați are 
cel mai frumos sunet. 
Au fost expuse cele mai frumoase viori, 
cu sculpturi, intarsii şi fotogravuri de-
osebite, piese unicat.
Piața chineză este pentru viorile reghi-
nene o adevărată provocare. Nu este 
uşor să intri pe o piață dominată de vi-
ori cu preț redus, fapt datorat în primul 
rând manoperei ieftine. Atuul viorilor 
noastre este calitatea, atât cea a sunetu-
lui, cât şi a materialelor folosite, a ma-
noperei deosebite şi a detaliilor de artă. 
În China, respectul pentru educație, 
cultură şi, mai ales, muzică, este cu to-
tul diferit față de alte țări. Atât părinții, 

cât şi statul, investesc masiv în educația 
copiilor, iar muzica este pentru ei, o 
modalitate de a lua contact cu restul lu-
mii şi o bună ocazie de a se afirma peste 
granițe. De aceea, piața instrumentelor 
muzicale este în continuă dezvolta-
re, iar chinezii caută atât instrumente 
pentru începători, cât şi instrumente 
maestru, pentru care sunt dispuşi să 
investească câteva mii de euro. În acest 
moment, 90% din producția mondială 
de viori, viole, violoncele şi contrabaşi 
provine din China, dintre care 70% se 
absoarbe pe piața internă. 
Pe un asemenea fundal şi industria 
instrumentelor muzicale cunoaşte o 
dezvoltare incomparabilă, care ține 
pasul cu dezvoltarea continuă a Chi-
nei din ultimii ani. În fiecare oraş se 
construieşte permanent, tehnologia 
utilizată în infrastructură şi de locu-
itori o depăşeşte poate chiar şi pe cea 
din Statele Unite ale Americii, iar apro-
ximativ 20% din locuitorii țării trăiesc 
în condiții moderne. De exemplu, 
un simplu distribuitor de instrumen-

te muzicale are o rețea de peste 700 
de magazine. Un simplu distribuitor 
ajunge să livreze sute de mii de instru-
mente şi datorită faptului că tehnologia 
revoluționară permite achiziționarea 
oricărui produs în câteva secunde, din 
fața calculatorului. 
În acest context, participarea la 
expoziția de la Beijing este un reper 
obligatoriu pentru orice mare produ-
cător de instrumente muzicale. A par-
ticipa la acest eveniment înseamnă în 
primul rând  o recunoaştere a calității 
superioare a instrumentelor reghinene, 
dar este şi o misiune de a lupta pentru 
menținerea faimei viorilor româneşti. 

Alexandra COTOI
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Locuitorii localității Lunca Bradului au 
rămas împietriți la aflarea veştii că Bise-
rica, la care au muncit ani întregi pentru 
a fi una dintre cele mai frumoase lăcaşuri 
de cult, a fost distrusă de oameni fără fri-
ca lui Dumnezeu. 
Imaginile de coşmar şi momentele în care 
o mână de oameni încercau să oprească 
văpaia vor rămâne multă vreme în amin-
tirea localnicilor. Totul s-a petrecut în 
după-amiaza zilei de sâmbătă, 16 iulie, în intervalul 
orar 14-16, după cum cred anchetatorii. Icoane spar-
te, masa altarului incendiată, cărțile sfinte arse, tro-
nul făcut scrum, picturile afumate, băncile răsturna-
te, precum şi pereți scrijeliți cu însemne sataniste sau 
crucile întoarse invers au fost câteva din distrugerile 
pe care răufăcătorii le-au lăsat în urma lor. „Am fost 
sunați că arde Biserica. Ne-am deplasat la fața locu-
lui, unde am văzut că ieşea un fum foarte gros pe uşa 
Bisericii de la intrare” a descris primarul Petru Vultur 
imaginile pe care le-a găsit la fața locului, iar alături 
de alți locuitori din Lunca Bradului, au încercat să 
stingă incendiul din biserică.

Pagube de mii de lei
Edilul comunei Lunca Bradului, Vultur Petru şi-a 
pierdut cunoştința în timp ce încerca să oprească flă-
cările să se extindă ”din cauza fumul care era extrem 
de înecăcios”. La fața locului au sosit Pompierii şi 
echipaje de Poliție, pentru a stabili cauzele incendiu-
lui, dar şi pentru a constata pagubele lăsate în urmă 
de răuvoitori. După primele cercetări, se pare că nişte 
tineri care au fost în zonă ar fi produs pagubele, care 
se ridică la câteva mii de lei. Oameni cu reavoință 
au vandalizat totul: pe sfinți au scris I Love Satana, 
au desenat însemnele lor, au împrăştiat prin Biserică 
bilețele cu mesaje de genul Dumnezeu nu există sau 
Dumnezeu e mort. Chiar au consumat alcool şi tutun 
în biserică, iar țigările le-au stins pe icoane. În Altar, 
au construit o păpuşă, fără cap, pe care au spânzurat-
o, iar pe masa Altarului era covorul rulat, iar în mijlo-

cul acestuia era extinctorul, „probabil vroiau să 
facă o explozie” a precizat Petru Vultur. 

Poliția își face datoria
Indiciile duc anchetatorii spre un grup de tineri. „Am 
găsit două persoane, două fete, care aveau aceste în-
semne pe tricourile ce le purtau pe ele, iar oamenii 
spun că au văzut şi nişte băieți cu tricouri cu aceleaşi 
însemne pe ei. Ele stăteau şi fumau pe banca de lângă 
Monumentul Eroilor de la intrare, probabil au făcut 
pândă. Poliția a luat probe de ADN de la fete, precum 
şi salivă, deoarece în Biserică era şi salivă scuipată pe 
jos. A fost o trupă de băieți venită la o cabană aici, în 
sat, care sunt principalii suspecți. Până şi hainele ce le 
aveau pe ei erau cu însemnul Satanei, aceleaşi însem-
ne sunt şi în Biserică” a menționat primarul comunei 
Lunca Bradului, care muncea cot la cot cu ceilalți să-
teni pentru a curăța ceea ce se poate. 

Duminica celor doi demonizați
Coincidență sau nu, în ce-a de-a cincea săptămâ-
nă după Rusalii, când s-a petrecut şi incidentul, se 
vorbeşte în biserici despre „Duminica a V-a după 
Rusalii, Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinu-
tul Gadarei”. Slujba de cununie programată pentru 
după-amiaza zilei de sâmbătă a fost mutată la o altă 
Biserică, în satul vecin. La o zi după incident, sătenii 
s-au adunat în clacă „să ştergem în mare parte haosul 
dinăuntru, pereții, picturile, icoanele, totul e negru”, 
aşa cum a precizat unul dintre localnicii veniți în zi 
de duminică la Biserică, dar de această dată nu pen-
tru a asculta slujba, ci pentru a curăța Casa Domnu-

lui. 

Biserica unde ușa nu se încuie
Biserica din Lunca Bradului poartă hramul Sfinților 
Arhangheli Mihail şi Gavriil şi a fost construită în pe-
rioada 1905-1912. Biserica a ars la un moment dat, 
iar de atunci credincioşii au pus mână de la mână 
pentru a reface totul. Munca lor a fost încununată în 
ziua sfințirii, mai exact în 15 mai anul curent, când 
sute de localnici şi invitați au participat la slujba de 
sfințire oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu 
ÎPS Irineu Păstorită de părintele Vasile Buruian, la 
Biserica din Lunca Bradului uşa nu e încuiată nicio-
dată, deoarece sunt mulți oameni care vin şi pe timp 
de noapte pentru a spune o rugăciune. 

Alexandra COTOI

La Lunca Bradului, Casa Domnului a fost vandalizată
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Poliţiştii de combatere a criminalității 
organizate (Serviciul Antidrog) şi pro-
curorii D.I.I.C.O.T.  din Tîrgu-Mureş 

au destructurat o grupare infracțională 
specializată în trafic de cannabis. 7 
persoane sunt cercetate sub control 

judiciar, iar o persoană a fost arestată 
preventiv.

La data de 20 iulie a.c., 23 de poliţişti 
specializați în combaterea criminali-
tăţii organizate din Tîrgu Mureş, sub 
coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. 
- Serviciul Teritorial Tîrgu-Mureş, au 
efectuat 14 percheziții la locuințele a 
12 persoane bănuite de comiterea de 
infracțiuni de trafic de droguri de risc.

La activități au participat şi polițişti de la 
Brigada de Combatere a Criminalității 
Organizate Cluj-Napoca.
Cei în cauză sunt bănuiți că ar fi vândut 
droguri de risc la prețul de 50-60 lei 
gramul mai multor persoane din locali-
tăţile Sighişoara şi Tîrgu-Mureş, majo-
ritatea minore. În urma perchezițiilor 
au fost ridicate în vederea analizării şi 
confiscării, cantități de muguri şi plan-
te de cannabis. Cele 12 persoane au fost 
conduse la sediul Brigăzii de Comba-
tere a Criminalității Organizate Tîrgu-
Mureş, pentru audieri şi dispunerea 
măsurilor legale.
În urma administrării probatoriului, 
faţă de 7 tineri, cu vârste cuprinse în-

tre 17 şi 26 de ani, din Sighişoara şi 
Tîrgu-Mureş, a fost dispusă măsura 
controlului judiciar, iar o persoană a 
fost arestată preventiv. La percheziţii 
au participat jandarmi din cadrul Gru-
pării Mobile de Jandarmi „Regele Fer-
dinand I” Tîrgu Mureş.                             
Acţiunea a beneficiat de sprijinul de 

specialitate al Direcției Operațiuni 
Speciale din cadrul Inspectoratului 
General al Poliției Române.

7DE INTERES

Ansamblul „Hodăceana” a adus un nou premiu în comună

Ansamblul „Hodăceana” din Hodac 
s-a întors în comună cu încă un pre-
miu în urma participării la cea de-a 
doua ediţie a Festivalului – Concurs 
de Tradiţii Populare „Vatra Satului“ 
din comuna Teliu. Atât pentru iubi-
torii de folclor, cât şi pentru turiştii 
care vizitează acele meleaguri, festi-
valul a fost o deosebită ocazie de a se 
bucura timp de două zile de un amplu 
spectacol folcloric, susţinut de tine-
rele talente ale țării care promovează 
folclorul.  Prima ediție, desfăşurată pe 
6-7 iunie anul trecut, a adunat parti-
cipanţi din județul Braşov, însă anul 
acesta, numărul participanților s-a 
mărit, alăturându-se județele: Braşov, 
Covasna, Suceava, Harghita şi Mureş, 
dar şi invitați din alte zone ale țării. 
„Hodăcena” a fost unul dintre ansam-
blurile mureşene participante la acest 
festival, întorcându-se acasă nu doar 
cu experienţa unui nou concurs, ci şi 

cu un premiu. „Am fost foarte apreci-
aţi acolo, am prezentat două jocuri, o 
suită de jocuri populare  „Bătrânescu”, 
pe care l-am jucat în costumul bătrâ-
nesc, de la vârstnicii satului, al doilea 
joc a fost  „De-a bota” unde ne-am pre-
zentat în costumul actual al nostru, un 
costum autentic, şorţul cu piană fetele, 
iar bărbaţii au purtat cămăşi mai înflo-

rate, pălăria cu zgărdan şi flori aplicate, 
la care au purtat cureaua de mărgele” a 
declarat Cornelia Butilcă, coordonator 
al Ansamblului „Hodăceana”.

Diplomă pentru autentici-
tate
Festivalul a fost compus din mai multe 
secţiuni: dansul popular al ansambluri-

lor, interpretare vocală, instrumentală, 
meşteşuguri populare şi o secţiune de 
pricesne. Ansamblul „Hodăceana” nu 
a impresionat doar cu suita de jocuri, 
ci şi prin costumele autentice purtate. 
„Am primit diplomă pentru originali-
tatea şi autenticitatea jocurilor presta-
te, dar şi a costumelor populare” a mai 
precizat Cornelia Butilcă. Festivalul 
concurs s-a bucurat de prezența a peste 
1200 de participanţi, Ansamblul „Ho-
dăceana” prezentându-se în concurs cu 
9 perechi.
Evenimentul a fost organizat de Aso-
ciaţia Social Culturală „Suflet Tran-
silvan”, împreună cu alte instituții de 
cultură şi administrație locală şi îşi 
propune sprijinirea tinerelor talente, 
dar şi crearea unui mediu de întâlnire 
a iubitorilor de folclor. 

Dora PATRON

Francezi pe meleaguri hodăcene
Localitatea Hodac a fost vizitată de o 
delegație franceză, formată din 50 de 
persoane, venite din localitatea înfrățită 
cu Hodacul, Blessure, din Franța. Fran-
cezii au luat contact cu tradițiile specifi-
ce hodăcenilor, atât din punct de vede-
re culinar, cât şi din punct de vedere al 
naturii şi meşteşugurilor ce se regăsesc 
în Hodac. Sâmbătă, 16 iulie, francezii 
au fost întâmpinați de primarul comu-
nei Hodac, Ioan Farcaş, alături de vi-
ceprimarul comunei, Florin Pop şi alte 

câteva familii care au găzduit oaspeții 
în casele lor pe perioada cât francezii 
au poposit la Hodac.  Programul zilei 
de sâmbătă a constat în vizitarea unei 
stâni, situată pe păşunea Georâta, un 
loc de vis pentru cei care iubesc natu-
ra, dar şi viața de stână. După un drum 
plin de peripeții, în care au luat mun-
tele la pas,  francezii au ajuns în locul 
care i-a fascinat de-a dreptul. Mulsul 
oilor, păşunatul, închegatul laptelui 
sau tăiatul mieilor au fost momente 

imortalizate în zeci de fotografii reali-
zate de francezi, pentru a le arăta celor 
de acasă frumusețea vieții de oier din 
localitatea Hodac. „Noi nu avem în 
Franța stâne şi locuri aşa cum există în 
România, pentru noi e ceva minunat” 
au fost cuvintele preşedintelui comi-
tetului de înfrățire, Michell, care vine 
în România ori de câte ori are ocazia, 
pentru că frumusețea locurilor, sim-
plitatea vieții de la țară şi omenia ho-
dăcenilor l-au marcat profund. Ziua la 

stână pe care au petrecut-o francezii pe 
meleaguri hodăcene a fost cu siguranță 
de neuitat, mai ales pentru faptul că au 
avut ocazia să deguste din produsele de 
la stână, dar şi tocana de miel specifi-
că ciobanilor de munte. După popasul 
din Hodac, francezii au pornit pe alte 
meleaguri româneşti, itinerariul lor fi-
ind încărcat cu zone ale României cu 
care ne mândrim ori de câte ori avem 
ocazia.  
A.C.

Asociația Culturală „Hodăceana” 

Titlul proiectului: „Solidaritate şi fraternitate în Europa noastră” 

Programul: „Europa pentru Cetățeni”
                                       

INFORMARE
       În perioada  15-19 iulie 2016 şi revenire în 27 iulie , o delegație de 59 de 
francezi din Bressuire – Franța au poposit în Hodac jud.Mures. Au vizitat co-
muna cu satele aparținătoare şi au realizat drumeții în zona montană pentru 
a vizita stânile de oi. În comuna învecinată Gurghiu, au vizitat Parcul Den-
drologic şi Cetatea. Au vizitat deasemenea localitatea Sovata şi Salina Praid. 
Au admirat Platoul Fâncel şi Castelul Lăpuşna. Drumul lor va continua prin 
județele Bistrița, Suceava, zona Bucovinei şi întoarcerea lor din nou la Hodac 
în data de 27 iulie.

Traficanți de droguri anihilați

Dacă până acum terenurile agricole şi 
pajiştile din jurul satelor constituiau 
un mediu liniştit, în care locuitorii îşi 
desfăşurau în tihnă muncile  câmpului 
sau ieşeau la cules de ciuperci, acum 
acestea au devenit adevărate pericole, 
lucru constatat pe pielea sa de un lo-
cuitor al comunei mureşene Cozma, 
care a fost atacat de urs. În timp ce îşi 
desfăşura muncile agricole  de sezon, 
în apropierea unei păduri, cetăţeanul 
Cristian Negru, din localitatea Coz-
ma, a fost atacat de o ursoaică cu pui. 
În urma atacului, victima a reuşit să 

sune un amic ce s-a deplasat la locul 
atacului, de unde a dus victima până 
pe terenul de sport din localitatea Fil-
pişu Mare, de unde a fost preluat de un 
elicopter SMURD.  Rănile provocate de 
urs au necesitat mai multe intervenţii 
chirurgicale de suturare a rănilor.  Ata-
cul constituie un semnal de alarmă atât 
pentru locuitorii comunei cât şi pentru 
locuitorii din alte zone ale județului 
Mureş, pentru că numărul cazurilor în 
care persoane sunt atacate de urşi este 
în creştere. 
Laura PAȘCAN

Om atacat de urs în Cozma
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Zilele 
Municipiului 
Reghin
Zi dedicată talentelor 
locale reghinene

În cadrul Zilelor Municipiului Reghin,  organizatorii au dedicat o zi talentelor 
locale, ziua de vineri debutând cu spectacolul „Paradisul Tradiţiilor”. Numeroa-
sele solicitări primite la ediția de anul trecut a Zilelor Municipiului Reghin au de-
terminat conducerea municipiului să aloce ziua de vineri talentelor locale. „Anul 
trecut le-am promis reghinenilor că vom aloca o zi întreagă din program tuturor 
celor care îşi doresc să urce pe scena evenimentului şi să îşi prezinte talentul. Sunt 
profund impresionată să văd că în Reghin există atât de mulți tineri talentați şi 
nu numai. Le mulțumesc că au curajul să facă lucruri minunate şi să le prezinte 
reghinenilor. Asta denotă faptul că avem cu ce să ne lăudăm, iar anul viitor vom 
proceda la fel cu talentele noastre reghinene” a afirmat Maria Precup, primarul 
municipiului Reghin. Publicul reghinean  a profitat din plin de bucuria cântecului 
popular transmis de artiştii locali care iubesc folclorul. Nici muzica uşoară nu a 
fost mai prejos, tinere talente ale municipiului interpretând unele dintre cele mai 
îndrăgite hituri din această ramură a muzicii, alăturându-se şi nume deja sonore 
ale muzicii uşoare reghinene. În prima zi a evenimentului dedicat locuitorilor 
municipiului Reghin, şi-au găsit locul şi dansurile populare, jucate de ansambluri 

locale, dar şi momente de street dance.  Întregul executiv al Primăriei Reghin s-a 
implicat activ în organizarea unui program pe măsură, dedicat tuturor categori-
ilor de vârstă. „Fiind un an electoral, am amânat acest eveniment pentru a nu se 
suprapune şi a nu fi interpretat ca şi campanie electorală. Pentru anul viitor, vom 
stabili împreună cu Consiliul Local Reghin data la care va fi organizat acest eve-
niment. Mulţumesc tuturor instituţiilor publice care ne-au ajutat în organizarea 
acestui eveniment, este şi un ajutor financiar pentru că nu am plătit firme de pază 
pentru eveniment, deoarece Jandarmeria şi toate instituţiile implicate au asigurat 
în permanenţă  toate zonele de desfăşurare ” a declarat Maria Precup, primarul 
municipiului Reghin. Nici în acest an, edilul municipiului nu a uitat de olimpicii 
reghineni care ne fac mândri cu rezultatele obţinute, oferindu-le premii prin care 
le-a fost apreciată întreaga muncă de peste an.

Carne confiscată! 

O echipă formată din reprezentanți ai organizatorilor, DSVSA şi Poliției Comu-
nitare Reghin, au confiscat 4,1 kg de carne necorespunzătoare organoleptic, cu 
aspect lipicios. Marfa a fost confiscată în prima zi e evenimentului, de la un co-
merciant cu o rulotă provenită din altă localitate. 

Poliţia, Jandarmeria, SMURD, Pompierii, 
Serviciul de Ambulanţă, DSVSA şi DSP 
au asigurat siguranţa şi sănătatea celor 
prezenţi la Zilele Municipiului Reghin

Oferta culinară a comercianţilor a fost pe 
gustul reghinenilor

La mulţi ani pentru Cristi Cioloca, tânăr 
chitarist reghinean ce şi-a serbat ziua de 
naştere pe scenă

Pagini realizate de 
Alexandra COTOI,  Laura 
PAŞCAN, Dora PATRON

Poză de grup cu tinerii reghineni Olimpicii reghineni premiaţi pe scena Zile-
lor Municipiului Reghin

Hamsii a fost la mare căutare la 
Zilele Reghinene
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Reghinenii au fost impresionaţi de 
prestaţia îndrăgitului Florin Vos

Ediția din 2016 a Zilelor Municipiului 
Reghin a însemnat un spectacol de primă cla-
să, dedicat tuturor celor care au ales Piața Pe-
tru Maior din Reghin pentru a petrece trei zile 
de distracție. Zdob şi Zdub, Fly Project, Puya, 
Ruby, Bere Gratis şi Giulia au fost cap de afiş 
pentru un eveniment organizat ca la carte până 
în cel mai mic detaliu. Reghinenii Florin Vos şi 
Titan au ținut publicul în fața scenei, cântând 
şi dansând în permanență.  Programul artistic 
a fost conceput astfel încât să acopere gusturile 
atât ale celor care iubesc muzica uşoară, cât şi a 
celor care iubesc folclorul, reprezentat cu cin-
ste de îndrăgiții artişti Sava Negrean Brudaşcu, 
Cristian Pomohaci, Marius Ciprian Pop, Veta 
Biriş şi Ciprian Istrate.

Muzică de calitate 
la Zilele Municipiului 

Reghin

Meșteri populari la Zilele Municipiului Reghin

Meşteşugurile tradiţionale din mai multe 
zone ale ţării au fost reprezentate cu mare cinste de 
meşterii populari , care au adus reghinenilor şi nu 
numai, un strop din tradiţia şi folclorul în care s-au 
născut. De la icoane pe sticlă, la păpuşele frumos îm-
brăcate în straie populare, toate au aşteptat să fie lua-
te acasă. Mioritica zonă maramureşeană a fost adusă 
la Reghin de meşterul popular Floarea Roman, prin 
podoabele şi maramele care întregesc şi dau culoare 
portului tradiţional românesc. Păpuşelele îmbrăcate 
în costume populare specifice mai multor zone geo-
grafice ale ţării au fost prezentate de meşterul popu-
lar Maria Robescu, din Râmnicu Vâlcea, care vine la 
Reghin cu mare drag ori de câte ori se iveşte ocazia. 
Nici meşterii populari din zona Reghinului nu s-au 
lăsat mai prejos. La fel ca în fiecare an, înarmaţi cu 

multe poveşti frumoase, dar şi marfă ce a luat ochii 
cumpărătorilor, au dat viaţă Târgului de meşteşuguri 
tradiţionale din cadrul Zilelor Municipiului Reghin. 
Elena Costinaş, Zamfira Adam şi  Nicolae Gliga, 
sunt doar câţiva dintre meşterii Reghinului care au 
prezentat publicului larg icoane pe sticlă sau lemn, 
porturi tradiţionale pentru femei, copii şi bărbaţi, 
dar şi faimoasele fluiere din lemn care, cu siguranţă, 
au făcut parte din jucăriile fiecărui copil. Varieta-
tea domeniilor  în care se manifestă arta populară, 
un meşteşug atât de frumos, ce duce peste veacuri 
identitatea şi tradiţia poporului român şi a limbii ro-
mâne, dovedeşte prezenţă ei în viaţa cotidiană a po-
porului. Prezenţa unui astfel de Târg tradiţional, în 
cadrul Zilelor municipiului Reghin, dovedeşte inte-
grarea tradiţionalului în modern şi buna convieţuire 
a etniilor în „oraşul viorilor”.

Evenimentul a fost transmis în direct de 
Ardeal TV, DarTV şi TTM, reghinenii din 
lumea întreagă putând să fie alături de 
Zilele Municipiului Reghin şi online. 

Bere Gratis la Zilele Municipiului Reghin

Duminică seara, ochii tuturor s-au 
îndreptat spre cerul brăzdat de un 
impresionant foc de artificii. 

Fly Project aşteptaţi cu aplauze de publicul reghinean
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O altfel de vacanţă pentru elevii reghineni

Luna iulie a fost o lună plină de activi-
tăţi educative şi distractive pentru elevii 
reghineni şi nu numai. Activitățile s-au 
adresat tuturor celor care au dorit să-şi 
petreacă vacanţa într-un mod diferit. O 
mulţime de ateliere şi activităţi în dife-
rite locaţii ale municipiului i-au făcut 

pe cei mici să nu cunoască monotonia. 

Păpuși vesele
Activităţile au debutat cu Tabăra de 
creaţie de la Muzeul Etnografic „An-
ton Badea”  din Reghin, unde micuţii 
au avut posibilitatea să se delecteze în 
cadrul atelierelor de confecţionat pă-
puşi, olărit sau prepararea pâinii tra-
diţionale pe vatră. Activităţile au avut 
ca scop dezvoltarea abilităţilor casnice, 
dar şi deschiderea gustului pentru fru-
mos şi tradiţional. Cu ac, aţe, nasturi, 
mărgeluţe şi materiale textile, micuţii 
au încercat să-şi creeze fiecare modelul 
de păpuşă dorit, sub atenta îndrumare 
a creatoarei de păpuşi Mărioara Popo-
vici. Fetiţe sau băieţi, toţi au încercat să 
creeze cea mai veselă păpuşă. Au meş-
terit, au cusut, au decupat, au lipit şi în 

cele din urmă, capodopera lor a putut 
fi luată acasă. 

Cuptorul bunicii
La fel de distractive au fost şi atelierele 
de preparare şi coacere  a pâinii şi olă-
ritul, ateliere în cadrul cărora copii au 
învăţat să mânuiască atât roata de olar 
cât şi aluatul de pâine al bunicii. „Ast-
fel de activităţi din perioada vacanţelor 
au devenit o tradiţie pentru Muzeul 
Etnografic „Anton Badea”, dorindu-ne 
să aducem în viaţa fiecărui copil măcar 

o zi din ceea ce înseamnă vacanţa la 
bunici la ţară ” a declarat Roxana Man, 
manager Muzeul Etnografic „Anton 
Badea”. 

Icoana, colț de Rai
Activităţile distractiv-educative au 
continuat  la Şcoala Gimnazială „Ale-
xandru Ceuşianu” unde a avut loc cea 
de-a X-a ediţie a taberei de vacanță 
„Icoana, colț de Rai - Minte, trup şi su-
flet”. În cadrul taberei, elevi şi profesori 
din şase judeţe au desfăşurat ateliere de 

pictură pe sticlă, au confecţionat po-
doabe sau au ieşit în natură,  activităţi, 
menite să le dezvolte creativitatea şi de-
prinderile practice. 

Pictură tradițională secu-
iască
Luna atelierelor nu se putea încheia de-
cât printr-un atelier şi nu unul oareca-
re, ci un atelier de pictură tradiţională 
secuiască. 15 elevi de grădiniţă şi ciclu 
primar au transpus  pe lemn modele-
le tradiţionale din zona Homorodului, 
sub atenta îndrumare a profesorului 
Kiss Andor. „Scopul atelierului nostru 
este de a –i face pe copii să descope-
re tradiţia poporului maghiar în ceea 
ce înseamnă decoratul mobilierului 
casnic. Vopselele cu care lucrăm sunt 
unele speciale, fabricate manual după 
reţeta tradiţională” a declarat Kiss An-
dor, organizatorul atelierului. 
Prin astfel de activităţi, copiii din mu-
nicipiul Reghin au şansa să descope-
re atât viaţa arhaică pe care au trăit-o 
părinţii şi bunicii lor cât şi frumuseţile 
folclorului şi a tradiţiei străbune.

Laura PAŞCAN

Elev de 10 oferit de mediul rural învăţământului 
românesc

După patru ani de muncă şi perseve-
renţă, absolventul clasei a VIII, Ale-

xandru Alin  Jîrcan, de la Şcoala Gim-
nazială din Bistra Mureşului, a cules 
laurii succesului, obţinând media 10 la 
Evaluarea Naţională din acest an. Aces-
ta se numără printre cei patru elevi de 

10 la nivelul judeţului Mureş, dar este 
singurul care provine dintr-o instituţie 
de învăţământ din mediul rural, dove-
dind încă odată calitatea învăţământu-
lui rural.
Rezultatul obţinut la acest examen im-
portant vine ca o răsplată binemeritată 
pentru munca depusă de Alexandru pe 
toată perioada anilor de studiu. De re-
marcat este faptul că media generală pe 
cei patru ani de ciclu gimnazial este 10, 
dovedind perseverenţa acestuia. „Un 
elev de nota zece trebuie să muncească 
foarte mult şi să fie perseverent. Eu iau 
acest rezultat ca o încununare a muncii 
mele din aceşti ani de şcoală, iar recu-
noscător trebuie să le fiu atât părinţilor, 
care m-au susţinut în tot ceea ce am 
făcut precum şi cadrelor didactice care 
m-au îndrumat chiar şi înafara orelor 
de curs” a declarat  Alexandru Alin Jîr-
can.

10 pentru Bistra Mureșului

Reuşita este şi un prilej de mare bu-
curie şi satisfacţie  pentru cadrele di-
dactice de la Şcoala Gimnazială din 
Bistra Mureşului. „Ne simţim mândri 
de  faptul că în şcoala noastră a învăţat 
un asemenea elev silitor, dar noi eram 
conştienţi de valoarea sa şi chiar i-am 
urat în cadrul festivităţii de premiere să 
obţină aceeaşi medie de 10, pe care a 
avut-o şi de-a lungul celor patru ani de 
ciclu gimnazial” a declarat Silvia An-
done, director adjunct Şcoala Gimna-
zială Bistra Mureşului.
Pe viitor Alexandru îşi doreşte ca stu-
diile liceale să le urmeze la Colegiul 
Național „Unirea” din Tîrgu-Mureş, 
făcând astfel primul pas spre viitoarea 
sa carieră de informatician.Laura PAŞCAN
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În memoriam Vasile Conţiu

În perioada 18-20 iulie s-a desfăşurat 
în localitatea Rîciu, cea de-a V-a edi-
ţie a Festivalului-Concurs Naţional 
de Folclor pentru tineri interpreți „In 
Memoriam Vasile Conţiu”. În urma 
probelor de valorificare a folclorului, 
juriul a desemnat câştigătorul mare-
lui Trofeu al Festivalului, participanţii 
având misiunea de a promova folclorul 
prin interpretare, autenticitatea cânte-
cului tradiţional, dar şi a portului po-
pular românesc. Tineri, promotori ai 
folclorului din toate zonele ţării, inclu-
siv din Republica Moldova şi-au mani-
festat aprecierea faţă de personalitatea 
marcantă a judeţului Mureş, cel care a 
fost profesorul Vasile Conţiu. Peste 30 
de tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 
24 de ani, s-au întrecut în a-şi dovedi 
cunoştinţele pentru tradiţia poporului 
din care fac parte. 

Festival cu o valoare ines-
timabilă
Consiliul Local al Comunei Rîciu, 
Asociația pentru cercetare, educație şi 
dezvoltare  în parteneriat cu Consiliul 
Județean Mureş şi Centrul Judeţean 
pentru Cultură Tradiţională şi Edu-
caţie Artistică Mureş, organizatorii 
acestui festival, îşi doresc promova-
rea celor mai buni tineri interpreți la 

nivel național. „Din toate cele cinci 
ediţii, aceasta a fost cea mai reuşită, 
sigur că şi valoarea concurenţilor şi-a 
spus cuvântul. Tinerii au fost minunaţi 
toţi, împreună cu artiştii de renume 
prezenţi pe scenă, au reuşit să creeze 
o armonie şi un festival de valoare” a 
declarat Ioan Vasu, primarul comunei 
Rîciu. 

Juriu de specialitate
În cadrul acestui festival, tinerii inter-
preţi care respectă valoarea folclorului, 
au posibilitatea de a duce mai departe 
activitatea şi repertoriul profesorului 
Vasile Conţiu, cel care a fost un for-

mator al multor generaţii de interpreţi. 
A fost o competiţie strânsă, Violeta 
Ianculescu, redactor Radio România, 
preşedinta juriului, alături de ceilalţi 
membrii, Livia Marc de la Muzeul 
de Etnografie din Tg. Mureş, Dorina 
Oprea, profesor de canto şi interpretă 
de muzică populară, Ion Drăgan, pro-
fesor de canto şi interpret de muzică 
populară, Maria Butilă, redactor Radio 
România şi interpret de muzică popu-
lară, având o misiune extrem de difi-
cilă „Mă bucur că ediţia din acest an 
a fost una extraordinar de valoroasă, 
cu tineri care au demonstrat că nu au 
doar talent şi pasiune, ci au şi dragoste 
de cânt şi joc tradiţional. A fost dificil 
să-i departajăm, tocmai de aceea au 
fost două premii II, două premii III, 
concurenții obţinând acelaşi punctaj”.

Autenticitatea portului 
popular premiată
Începând din acest an, Lia Codrina 

Conțiu, fiica marelui Vasile Conțiu, a 
dorit să se implice în organizarea fes-
tivalului, reuşind astfel să ofere un plus 
de valoare întregului eveniment. „Mi-a 
întrecut aşteptările, candidaţii au fost 
foarte buni, juriul a fost profesionist, 
iar spectacolul de după a fost extra-
ordinar. Lumea s-a simţit foarte bine” 
a precizat Lia Conţiu, organizator al 
festivalului. Începând cu această ediție, 
a fost introdusă o nouă probă, cea de 
prezentare a portului popular, pentru 
a elimina elementele moderne din cos-
tumul popular tradițional, pentru a nu 
întina valoarea şi autenticitatea costu-
mului popular românesc, indiferent de 
zona pe care o reprezintă, lucru la care 
profesorul Vasile Conțiu ținea foarte 
mult. 
Organizatorii îşi propun ca festivalul-
concurs să ajungă o emblemă a zonei 
de câmpie, zonă în care asemenea fes-
tivaluri sunt foarte rare.

Dora PATRON

Vlăduţ Sărmaș, câștigătorul mareului trofeu

Câştigătorul Marelui Trofeu are 18 ani, studiază canto în Bistriţa-Năsăud şi a re-
prezentat cu mândrie localitatea Runcu Salvei.
Vlăduţ a renunţat la un alt festival pentru a se prezenta în faţa publicului mure-
şean, fapt ce i-a şi purtat noroc, alegându-se cu Marele Trofeu al festivalului. „Mă 
simt copleşit şi nu îmi vine să cred, sincer este un moment foarte special pentru 
mine, este primul trofeu pe care îl câştig la un festival-concurs şi am participat la 
destul de multe, în toată ţara. Sunt mândru că am lăsat un alt festival ca să vin aici” 
a declarat cu emoţie, Vlăduţ Sărmaş.

Ansamblul „Cununa Călimanilor”, la festival în Macedonia
Ansamblul folcloric „Cununa Călimani-
lor” din Deda, a avut deosebita onoare 
de a participa în perioada 13 - 19 iulie 
2016  la  Festivalul Internațional de Fol-
clor „Ohrid” – Macedonia din Macedo-
nia. Alături de ansamblu s-a deplasat şi 
Lucreţia Cadar, primarul reales al comu-
nei Deda, în calitate de invitat de onoa-
re. Festivalul s-a desfăşurat pe perioada 
a cinci zile, în cadrul acestora având loc 
atât spectacole folclorice, vizite ale dele-
gaţiilor la diferite obiective turistice ale 
Macedoniei, parada portului popular 
unde tinerii noştri au fluturat cu mân-
drie drapelul ţării, cât şi vizite pe mare 
în Grecia, activităţi ce au dus la crearea de relaţii de 
colaborare atât cu Macedonia, cât şi cu celelalte şapte 
ţări participante. Ohrid este  localitatea care se bu-
cură de o vastă multiculturalitate, ce dăinuie de mai 
bine de 300 de ani, fiind unul dintre locurile în care 
istoria este la ea acasă, făcând parte din patrimoniul 
UNESCO. Zona este numită şi Ierusalimul Balcani-
lor, graţie celor 365 de biserici. Ansamblul „Cununa 
Călimanilor”  din Deda a susţinut două zile de spec-

tacol în cadrul festivalului, alături de ţări precum 
Turcia, Macedonia, Polonia, Ucraina şi Republica  
Moldova. Echipa de dansuri „Cununa Călimanilor” 
s-a prezentat cu un număr de 33 de participanţi, cu 
suite de dansuri de câmpie, reprezentative pentru 
zona Mureşului, jocuri fecioreşti şi suita de Crihalma 
a fetelor. Condiţiile în care ansamblul a fost găzduit 
au fost unele de excepţie, şederea acestora fiind una 
deosebită. Activităţile din cadrul festivalului au fost 
foarte multe şi atractive, monotonia lipsind din pla-

nurile lor. „Pentru că este prima deplasa-
re a Ansamblului „Cununa Călimanilor”, 
nou format, putem spune că a fost o re-
uşită. Am motivat copiii să meargă mai 
departe şi să înveţe jocul şi să îmbrace 
costumul popular, prin participarea la 
acest festival care pentru ei a însemnat 
un lucru deosebit” a declarat Lucreţia 
Cadar, primarul comunei Deda. Alături 
de dansatori s-a deplasat şi un număr de 
8 părinţi care au participat alături de in-
structorul Vasile Gabor, alegându-se cu 
o experienţă plăcută pe tot parcursul şe-
derii. „Am reprezentat România, judeţul 
Mureş, am reprezentat comuna, portul şi 

tradiţia populară din ţară, am fluturat cu mare mân-
drie steagul României pe scena festivalului, a fost ex-
perienţă deosebită” a mai precizat primarul comunei 
Deda. Pentru întreg ansamblul, a fost o experienţă 
frumoasă care îi va încuraja de acum înainte să ducă 
această tradiţie a jocului şi a portului popular mai de-
parte, aceştia fiind răsplătiţi cu diplome de participa-
re şi mici atenţii din partea organizatorilor.
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Dacă la începuturi a fost doar o idee 
trăznită, de-a lungul anilor s-a trans-
format într-un vis, iar în cele din urmă, 
a devenit un mod de viaţă pentru mii 
de ascultători, dar şi pentru vesela 
echipă de sonaţi. Radio Son Reghin 
este un radio din reţeaua SON, care 
prin activitatea şi munca depusă de în-
treaga echipă, aduce în fiecare zi infor-
maţie proaspătă, muzică bună şi sfaturi 
utile în casele, locurile de muncă sau 
maşinile a mii de oameni.  De-a lungul 

celor 18 ani plini de realizări, împliniri 
şi satisfacţii, echipa de sonaţi a răsplă-
tit ascultătorii fideli cu fiecare ocazie 
importantă din viaţa lor, oferindu-le 
numeroase premii, punându-le la în-
cercare fidelitatea.
Dincolo de ceea ce se aude zi de zi pe 
frecvenţa 87.8 FM, Radio SON Reghin
înseamnă o echipă de oameni minu-
naţi, călăuziţi de aceeaşi pasiune, radi-
oul, fără de care aceşti 18 ani de emisie 
nu ar fi fost posibili. Dacă Radio SON 
ar prinde viaţă, atunci astăzi ar mulţu-
mi din suflet următoarelor persoane 
ce au contribuit din plin la desăvâr-

şirea sa: Petru Başa, Călin şi Marcel 
Ormenişan,Viorica Varodi, Marius 
Hârțoagă, Răzvan Moldovan, Emeşe 
Ardelean, Laura Marin, Claudiu An-
drei, Adrian Țepeş, Ghiță Zileriu, Lore-
dana Cătană, Tulia Căşvean, Vasile Ho-
dorogea, Simona Man, Diana Damian, 
Claudia Rosenfeld, Florin Cioloca, 
Szabo Arthur, Lia Bogdan, Andrada şi 
Vlad Fiscutean, Gabriel Forro, Adrian 
Creți, Florin Voşloban, Ştefan Căliman, 
Gabriela Iacoban, Călin Hărşan, Diana 
Bejan, Lia Suciu, Alina Suciu, Marius 
Portik, Marcela Bonț, Ionela Şerdean 
Pop, Cristi Graur, Veturia Câmpean, 

Andreea Baiko, Bogdan Barbu, Dora 
Patron, Liana Todoran, Crina Laszlo 
şi Daniel Gliga. Acestea sunt numele 
care au contribuit la tot ce înseamnă 
Radio Son Reghin, pe parcursul celor 
18 ani de emisie, iar o parte dintre ei, 
duc mai departe şi astăzi tradiţia radi-
oului. Pentru că mulţi dintre ascultă-
torii Radio Son, ştiu doar vocea celor 
care le fac ziua mai frumoasă, o să vă 
oferim şansa de a-i cunoaşte mai bine. 
Din echipa activă fac parte Ghiţă Zile-
riu, Ionela Pop, Bogdan Barbu şi Dora 
Patron.

Laura PAŞCAN

Radio SON a devenit major! La mulți ani, sonaților!

Ghiţă Zileriu, vocea care în fiecare seară interacţionează cu ascultăto-
rii, respectându-le cerinţele în materie de muzică

Laura Pașcan: Cum te simţi la un nou majorat?

Ghiţă Zileriu:  Mă simt foarte bine, cred că e mult mai interesant decât primul, la 
primul nu prea ai multă minte, acum s-a mai acumulat ceva experienţă, muzică 
multă şi cunoaşterea publicului local, a ascultătorilor noştri, pentru că ei ne sunt 
barometrul în ceea ce facem noi, dacă ei se simt bine, noi suntem mulţumiţi.

L.P: Ce te-a marcat în acești 18 ani ?

G.Z: Sincer, m-a marcat faptul că am trecut prin toate etapele prin care a trecut 
ţara asta din punct de vedere al muzicii, de la dance-urile din anii ‚90 şi până la 
ceea ce se ascultă în ziua de astăzi, totul electronic! Este incredibil! Şi suporturile 
precum casete şi aşa mai departe până la ce este în ziua de astăzi, într-un cuvânt, 
tehnologie, sunt tehnici pe care nu le-am visat la momentul acela.

Bogdan Barbu, vocea care îţi adu-
ce ştirile 
Laura Pașcan: Ce înseamnă pentru tine știrile?

Bogdan Barbu: Înseamnă evoluţie, bombardamentul acesta de ştiri atât locale 
cât şi naţionale, trebuie să le adaptăm în aşa fel încât să ştim ce îşi doresc ascul-
tătorii să afle, cu ce subiecte îi putem ţine la curent şi aproape de radio.

Ionela Pop, vocea care ne aduce 
ultimele noutăţi din diferite do-
menii, dar şi hiturile de succes ale 
tuturor timpurilor
Laura Pașcan: Ce înseamnă pentru tine Radio SON ?
Ionela Pop: Zece ani sunt pentru mine de când fac parte din echipa Radio Son, 
zece ani frumoşi. Pentru mine muzica este o plăcere, ascultam Radio Son de 
mică, sunt unul dintre tinerii ce au crescut cu Radio Son şi eram foarte curioasă 
cum ar fi să lucrez într-un radio. Ajungând aici, am găsit o familie cu muncă, 
pasiune, dăruire şi distracţie alături de colegi.
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Fidelitatea celor care ascultă Radio 
SON, este dovedită şi prin strânsa le-
gătură dintre echipă şi colaboratori, cei 
din urmă venind cu o mulţime de gân-
duri bune.

Vreau să urez „La mulţi ani” cu ocazia 
majoratului Radio Son, ştiu şi cred că 
vine întotdeauna cu cele mai bune ştiri 
locale. Vă doresc numai ştiri pozitive şi 
să dea bunul Dumnezeu ca cele rele să 
nu se întâmple în zona noastră. (Dinu 
Dumitru Cotoi, primar comuna Batoş)

La ceas aniversar pentru dumneavoas-
tră, la împlinirea a 18 ani de activitate, 
nu pot decât să urez colectivului Radio 
Son la mulţi ani cu bucurie şi împliniri, 
iar postului de radio continuitate, mul-
ţi ani pentru ascultătorii de pe Valea 
Mureşului Superior, ascultat şi iubit de 
oamenii din zona noastră şi ne bucu-
răm de popularizarea evenimentelor, 
din zona noastră de activitate. (Lucre-
ţia Cadar, primar comuna Deda)

Cu ocazia aniversării vă doresc să aveţi 
inspiraţie, mai multă informaţie, tena-
citate în lucru, să vă aplecaţi asupra do-
rinţelor ascultătorilor, să le puneţi mu-
zică bună şi mai ales ştiri locale şi să vă 
ascultăm cu plăcere mulţi ani de acum 
înainte. (Dan Vasile Dumitru, primar 
comuna Ibăneşti)

Vreau să vă doresc mulţi ani de acum 

înainte, să fiţi tot aşa cum aţi fost şi 
până acum, şi vă mulţumesc foarte 
mult pentru buna colaborare de care 
sper că ne vom bucura în continuare. 
(Laurenţiu Boar, primar comuna Gur-
ghiu)

Vă felicit cu prilejul acestei aniversări, 
din câte îmi aduc aminte, de peste zece 
ani sunteţi şi în municipiul Topliţa, 
astăzi Rdio Son devenind cel mai as-
cultat post din zona noastră pentru că 
este conectat tot timpul la noutăţile din 
zonă. (Stelu Platon, primar municipiul 
Topliţa)

La ceas aniversar urăm postului de 
radio şi ascultătorilor, viaţă lungă şi 
multe realizări, iar angajaţilor şi cola-
boratorilor, multă sănătate, putere de 
muncă şi o activitate amplă şi de cali-
tate. La mulţi ani Radio Son oriunde te 
auzi! (Mircea Mariş, primar comuna 
Suseni)

La aniversarea majoratului vă doresc 
gânduri bune şi maturitate în breasla 
deosebit de sensibilă a mediei. La mulţi 
ani! (Eremia Pop, primar comuna Chi-
heru de Jos)

Ascult Radio Son încă de la început. 
Mă bucur să văd că în Reghin există un 
post de radio local, Radio Son, care a 
rezistat pe piață atâția ani, față de alte 
posturi de radio locale care azi sunt şi 
mâine nu mai sunt. La mulţi ani cu as-

cultători fideli, putere de muncă, reali-
zări şi împliniri care să vă ţină în aten-
ţia reghinenilor şi nu numai, încă mulţi 

ani de acum înainte. (Daniel Gliga, di-
rector S.C.Gliga Comimpex S.R.L.) 
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CASETA REDACŢIEI

18 ani de Radio Son Reghin
Dora Patron, vocea care te trezeş-
te dimineaţa cu o cafea perfectă

Laura Pașcan : Cât de greu îţi este să ajungi atât de matinal la radio ?

Dora Patron: Este greu să mă trezesc, am mai spus-o şi în alţi ani, nu mă aştep-
tam să am un loc de muncă atât de matinal pentru că nu sunt o persoană mati-
nală, pot să spun că sunt din punct de vedere al anilor, mezina echipei şi îmi este 
permis oarecum să nu îmi placă să mă trezesc atât de dimineaţă, dar pentru că 
iubesc ceea ce fac, cafeaua reuşeşte să mă trezească în fiecare dimineață.

L.P. : Din experienţele trecute știm că sunt oameni care cred în horoscopul tău 
chiar dacă nu e făcut de tine, de ce?

D.P. : Sunt oameni care cred în horoscopul meu deoarece tind să cred că îl spun 
aşa cum trebuie, până la urmă în radio vocea şi tonalitatea face diferenţa, probabil 
contează cine vorbeşte, nu ce vorbeşte (n.r. zâmbeşte).

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 
scoate la concurs în vederea încadrării 
din sursă externă, în condiţiile Legii 
53/2003 - Codul Muncii, a Hotărârii 
Guvernului nr. 286/2011 şi a Hotărârii 
Guvernului nr. 355/2007, 6 posturi va-
cante în vederea completării deficitului 
de personal existent la nivelul inspec-
toratului.
La data de 22 iulie 2016, s-a dat startul 
încadrărilor, prin concurs, de personal 
din sursă externă pentru posturile de: 
îngrijitor (deservire), muncitor califi-
cat IV (administrarea patrimoniului 
imobiliar), tehnician II (administrarea 
patrimoniului imobiliar), maistru (re-
paraţii auto), referenţi II (secretariat, 
documente clasificate şi arhivă). Înscri-
erea candidaţilor se face personal, la se-
diul Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mureş, situat în Tîrgu Mureş, strada 
Borsos Tamas, nr. 16, Serviciul Resurse 
Umane, în perioada 22 iulie - 05 august 
2016, în intervalul orar 09.00 – 14.00, 

în zilele lucrătoare. Concursul constă 
în patru etape succesive: selecţia dosa-
relor de concurs, testarea psihologică, 
proba scrisă şi interviul. Concursul se 
va desfăşura la sediul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Mureş, iar rezulta-
tele fiecărei etape se vor afişa la sediul 
inspectoratului, precum şi pe pagina 
de internet: www.ms.politiaromana.
ro. Date suplimentare se pot obţine de 
la Serviciul Resurse Umane din cadrul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Mureş, la nr. de telefon 0265/202412.  
Mai multe informaţii despre condiţiile 
de participare, tematica şi bibliografia, 
probele concursului şi data susţinerii 
acestora, precum şi documentaţia ne-
cesară dosarului de înscriere pot fi gă-
site pe site-ul inspectoratului, la Secţiu-
nea Carieră/Posturi scoase la concurs. 
(https://ms.politiaromana.ro/ro/carie-
ra/posturi-scoase-la-concurs).

6 posturi vacante la Poliția Mureș
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Tineri din toată țara au ocazia să par-
ticipe în cadrul unor evenimente de 
consultări din sfera dialogului structu-
rat în perioada iunie – noiembrie 2016. 
Ministerul Tineretului şi Sportului 
a creat o rețea de lucrători de tineret, 
denumită tineREȚEA, care organi-
zează la nivel național de evenimente 
de consultare. Scopul rețelei este de a 
identifica nevoile reale ale tinerilor pu-
nând în practică dialogul structurat. 
Totodată îşi propune să formeze tinerii 
pentru a fi implicați în activități de ti-
neret şi voluntariat. La nivelul fiecărui 
județ rețeaua de lucrători de tineret va 
realiza 4 activităţi din sfera consultării 
şi a dialogului structurat şi 1 activitate 
de formare în comunitățile în care sunt 
activi. Preconizăm astfel 168 de eveni-
mente şi 42 de cursuri în toată țara la 
care sunt aşteptați aproximativ 3000 
tineri. 

Rezultatele discuțiilor vor constitui 
baza pentru întocmirea raportului de 
țară care contribuie la recomandări-
le finale pe componenta de tineret ale 
TRIO-ul Presedenției Olanda, Slovacia 
şi Malta. Proiectul Dialog Structurat 
2016 este co-finanțat prin Programul 
Erasmus+ al Comisiei Europene. 
Prin activitățile propuse se urmăresc: 
creşterea numărului de tineri implicați 
în evenimente de consultare şi forma-
re, creşterea calităţii evenimentelor de 
tineret cu privire la consultarea pu-
blică, participare şi dialog structurat, 
asigurarea unei reprezentativități geo-
grafice echilibrate, din perspectiva par-
ticipării tinerilor în procesele de con-
sultare ca parte a dialogului structurat 
şi activități de participare şi învățare 
non-formală.
În județul Mureş, voluntarul lucrător 
de tineret alături de Direcţia Judeţea-

nă pentru Sport şi Tineret Mureş vor  
pune în practică dialogul structurat 
pentru a identifica nevoile reale ale ti-
nerilor la nivel judeţean şi vor învăța 
tinerii să se implice în activități de ti-
neret şi voluntariat. 
Primul eveniment din sfera consultării 
este „Cafeneaua Publică – Tu eşti parte 
din comunitate”,  va avea loc la Centrul 
de zi Diakonia Reghin, Str. Iernuţeni, 
Nr. 35, Miercuri 27,iunie. 
Activitățile fac parte din proiectele Lu-
crătorul de tineret finanțat de Ministe-
rul Tineretului şi Sportului şi Dialog 
Structurat cu tinerii 2016 co-finanțat 
de Comisia Europeană prin programul 
Erasmus +.
Contact:
Pompiliu-Teodor Ciupe 
Lucrător de tineret
Telefon: 0741.350.571
E-mail: pompiliu.teodor@gmail.com
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Luptătorii de la CSS 
Reghin finaliști la 
Amara

Cartierul Unirii din Reghin este unul dintre cartierele din municipiu, cu cele mai 
multe treceri de pietoni, 12 la număr. Multe, puţine, nu vrem azi să ne dăm cu 
părerea pentru că nu numărul lor ne interesează acum, ci modul în care sunt ele 
semnalizate. Trecerile de pietoni devin adevărate capcane pentru şoferi, deoarece 
nu se mai văd din pricina vegetaţiei abundente. Dar cum nu suntem în junglă, 
cineva ar trebui să se ocupe şi de această problemă. 
Semnele de circulaţie, ai zice că ne pândesc din copaci, scoţându-şi stingher „ca-

pul” din frunziş, fiind greu vizibile, unele chiar deloc. Cine locuieşte în zonă, 
ştie de existenţa lor. Cum rămâne cu cei care nu le văd? Pe lângă faptul că riscă 
amenzi, pentru nerespectarea semnificaţiei acestora,  pun în pericol şi viaţa uma-
nă. Însă, în cazul de faţă, mai mult încurcă, decât să ajute. Noroc cu zebrele de pe 
carosabil. Până când cineva rezolvă şi acest aspect, şoferii sunt nevoiţi să fie cu 
ochii în patru!
(C.Ș.)

OCHIUL MAGIC
Semnele rutiere ascunse între crengile copacilor

În perioada 15-17 iulie 2016 s-a orga-
nizat Finala Campionatului Naţional 
de Lupte pe Plajă la juniori 3 şi 4, fi-
nală la care au participat şi reghinenii 
noştri. Competiţia a fost organizată la 
Amara, judeţul Ialomiţa, cu peste 500 
de sportivi din toată ţara. Rad Miha-
ela, sportivă a Clubul Şcolar Sportiv 
Reghin, a devenit vicecampioană na-
ţională la categoria 35 kg. Mihaela s-a 
clasat pe locul 2 după ce a câştigat 3 
meciuri, în finala mare  despărţind-o 
doar un punct de locul I, fiind învinsă 
de sportiva din Amara. Geczi Norbert 
a câştigat 3 meciuri, după care a pier-
dut, clasându-se în final pe locul V.  

D.P.

Tinerii se consultă!
COMUNICAT DE PRESĂ

Zilele trecute, a avut loc reîntâlnirea câ-
torva colegi, absolvenți ai Şcolii Peda-
gogice Române din Reghin, promoția 
1955. Am păşit cu profundă emoție 
pragul şcolii în care, timp de 4 ani, ne-
am pregătit pentru nobila profesie de 
învățător. Pentru câteva ore, aşezați în 
bănci, am redevenit ,,elevi”, unde am 
încercat să refacem atmosfera unei 
lecții, la care toți cei prezenți au evocat 
crâmpeie din îndelungata lor activitate 
la catedră, sau în alte domenii.
Regretăm faptul că, din cauza stării de 
sănătate, nu a putut fi prezent distin-
sul şi iubitul nostru profesor Timotei 
Enăchescu, cel care, pe lângă dragostea 
pentru Limba şi Literatura Română, 
ne-a oferit minunate lecții de viață. 
La tradiționalul apel, mulți dintre foştii 
noştri colegi nu au putut răspunde 
,,prezent”, ei fiind plecați dintre noi 

pentru totdeauna. Acestora le vom 
păstra mereu pioase amintiri în sufle-
tele noastre, la fel şi foştilor noştri das-
căli care ne-au format zestrea noastră 
spirituală şi au constituit adevărate 
modele, demne de urmat în îndeplini-
rea menirii noastre pe parcursul vieții.
Întâlnirea noastră ne-a oferit prilejul 
evocării multor momente din frumoşii 
ani ai adolescenței, ani petrecuți în pi-
torescul oraş de pe colinele ce străju-
iesc Valea Mureşului. Iată  de ce, după 
mai mult de 6 decenii de la absolvire, 
noi dorim să revenim în locul în care 
între noi s-au cristalizat acele frumoase 
şi sincere sentimente ce au rezistat în 
timp, alimentând flacăra unei prietenii 
adevărate.
Cei 13 colegi, Bloj Maria, Cincea Teo-
dora, Cioba Maria, Dan Maria, Echim 
Ioana, Bota Grigore, Buțiu Ioan, 

Chirteş Doina, Damian Dorina, Husar 
Emil, Jeleriu Elena, Morar Maria, Vodă 
Ştefan am petrecut momente plăcute 
încărcate de emoții, întreținute de bu-
curia revederii.
Revederea  s-a încheiat cu fredona-
rea unui cântec prin care, în anul ab-
solvirii, ne exprimam sentimentele 
de mulțumire şi recunoştință față de 
cei care ne-au călăuzit paşii pe par-
cursul celor 4 ani de şcoală ,,Dragi 
profesori,sub mâna voastră, Noi am 
ajuns pomi înfloriți, Căci şcoala a fost 
casa noastră, Iar dumneavoastră ați 
fost părinți...”. Ne-am despărțit, nu-
trind speranța unor întâlniri viitoare, 
în care vom găsi mereu un refugiu tă-
măduitor. 
Ștefan VODĂ

Emoțiile nu au vârstă
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