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EDITORIAL
de Dora PATRON
Cum îţi dai seama că e prima zi de
şcoală? Brusc, oraşul s-a aglomerat. Ca
nişte mici furnicuţe, şcolarii şi preşcolarii cu buchete de flori mai mari decât
ei în mână, acaparează curţile şcolilor.
Aşa s-a dat startul unui nou an şcolar
în care elevii, alături de părinţi, bunici,
profesori şi educatori, au fost încercaţi
de emoţii. În special cei mici, preşcolarii şi elevii clasei zero, s-au îndreptat
către şcoală şi grădiniţă pe jumătate
adormiţi, unii cu lacrimi în ochi, alţii
cu zâmbete pe buze, iar elevii de gimnaziu şi liceu, probabil cu o mare părere de rău că s-a terminat vacanţa. Când
stau să mă gândesc la prima mea zi de
şcoală, emoţiile mă inundă, pentru că
au fost alte vremuri, mama mi-a pregătit uniforma, ghiozdanul şi nelipsitul buchet de flori pe care trebuia să-l
înmânez domnului meu învăţător. Pe
atunci nimic ciudat, acum cred că nu
m-aş fi dus cu un buchet de flori, ci
probabil aş fi ales altceva, dar nostalgia
acelor vremuri, când aveam ghiozdane
mai mari decât noi şi ne pregăteam penarele, aşteptam cu nerăbdare manualele, sunt amintiri ce vor rămâne mereu
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Prima zi de şcoală
în sufletul și mintea mea. Cred că orice
copil aşteaptă cu nerăbdare prima zi de
şcoală, astăzi cred că atât pentru părinţi, cât şi pentru copii este o oarecare
sursă de stres. Copiii îşi doresc fel de fel
de ghiozdane cu personajele preferate,
haine care sunt la modă şi te mai miri
ce, părinţii cu siguranţă nu îşi permit
toţi să le ofere ce îşi doresc ei, iar copiii,
prea mici, să înţeleagă că nu se poate şi
de ce. Cred că ar fi drăguţ să se impună
la şcoală un anumit tip de ghiozdan şi
rechizite, uniforma să nu lipsească, iar
atunci unii elevi nu se vor mai simţi
daţi deoparte că nu au şi ei ghiozdan
cu Ben10, Elsa sau cine ştie ce personaje. Bucuria mea enormă a fost să merg
cu mama de mână la şcoală, fără tata
pentru că...aşa a fost situaţia. Prezenţa
părinţilor este importantă în prima zi
de şcoală a unui copil. Când eşti mic şi
îi ai alături și pe mama şi pe tata, simţi
că eşti în siguranţă şi ai încredere totală în tine. Probabil că majoritatea părinţilor acordă o importanţă deosebită
copiilor în prima zi de creşă, grădiniță,
şcoală şi gimnaziu, când descoperă o
altfel de lume. Se despart de părinţi,

unii de doamna învăţătoare, apar feţe
noi, dar când vine vorba de liceu, lucrurile se cam schimbă, părinţii, dar şi
elevii îşi cam pierd interesul, părinţii în
a-i pregăti pe copii, iar aceştia nu mai
pun preţ pe şcoală cum ar trebui. Pe
undeva e de înţeles, toţi am trecut prin
toate etapele, am îndrăgit şcoala, am
urât şcoala, iar când vom ajunge în clasa muncitoare, vom plânge după anii
de şcoală în care trebuia doar să fim
respectuoşi, să învăţăm şi să ne facem
amintiri frumoase cu anii petrecuţi alături de colegi. Din păcate, doar după ce
vremea acestor momente a trecut, abia
atunci conştientizăm că ce a fost frumos a trecut şi nu mai putem recupera
acei ani ai inocenţei. Când mă gândesc
la anii de şcoală, realizez ce program
frumos aveam, de la 8 la 14, vacanţă de
Crăciun, vacanţă de primăvară, vacanţă de Paşte, vacanţă de vară...era lux,
nu aveam alte griji decât să ne jucăm,
să ieşim cu prietenii, să avem tot felul
de hobby-uri. Acum, vremurile frumoase s-au stins, începe programul la
7 şi îl închei seara, concediu doar cât
o scurtă vacanţă, la hobby-uri nu prea

îţi permiţi să te mai gândeşti şi uite aşa
realizezi cât de frumos a fost la şcoală. Vreau să închei editorialul prin a le
transmite elevilor, să preţuiască fiecare
clipă pe care o petrec la şcoală, să înveţe, atât cât consideră, dar să înveţe, să-i
respecte pe cei din jurul lor şi să-i facă
mândrii pe părinţi. Propuneri, pentru
că nu le pot numi sfaturi, am şi pentru
părinţi, să-i încurajeze în special pe cei
mici, să fie alături de ei în prima zi de
şcoală, la serbare, la fiecare eveniment
important din viaţă, deoarece sprijinul
moral este esenţial în construirea unei
relaţii frumoase între părinte şi copil.
Iar acum, în spirit de sărbătoare...Fie ca
noul an şcolar să vă aducă note bune,
rezultate deosebite la examene, multă
mândrie părinţilor şi putere de muncă
cadrelor didactice.

ŞTIRI
Persoanele defavorizate,
în atenţia Consiliului Local Reghin

Consilierii locali ai Municipiului Reghin s-au întâlnit în cadrul unei şedinţe extraordinare pentru a dezbate
şi vota cele cinci puncte de pe ordinea
de zi. Proiecte de hotărâre privind
contracte de colaborare, sume alocate
folclorului, rectificări bugetare, soarta
câinilor maidanezi, dar şi programe de
integrare pentru rromi au fost amplu
dezbătute de cei 17 consilieri prezenţi.
Unul dintre proiectele de hotărâre de
mare interes pentru consilierii reghineni a fost programul de integrare pentru persoanele defavorizate. Proiectul
„Dezvoltare integrată în comunitatea
marginalizată din Apalina, Reghin”
face parte din programul „Dezvoltare Locală Integrată în comunitățile
marginalizate în care există populație
aparținând minorității rome”. Programul Operațional Capital Uman (PO
CU) stabileşte priorităţile de investiţii,
obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul
resurselor umane, continuând astfel
investiţiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007-2013
şi contribuind, totodată, la atingerea
obiectivului general al Acordului de
Parteneriat, implicit al Fondurilor Europene Structurale şi de Investiții din
România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre
ale UE.
„Cea mai mare bucurie a mea de a accesa aceste fonduri este ca am cuprins
cele două blocuri de garsoniere, blocul
7 și blocul 9 din Texas pentru reabilitare totală, iar condiţia este ca 25%
dintre beneficiari să fie de etnie rromă.
Este un proiect benefic pentru noi,
deoarece peste 200 de persoane vor fi
integrate într-un program de perfecţionare, ieşind cu meserii necesare pentru municipiu, iar atât angajatorii cât şi
cursanţii vor primi stimulente financiare” a declarat Maria Precup, primarul
Municipiului Reghin
Tot ca urmare a proiectului, autorităţile îşi doresc să înfiinţeze în Apalina un
punct sanitar, să racordeze toate familiile din această zonă la reţeaua de apă
şi canalizare, dar şi să reabiliteze şcoala
din zonă.
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”Îmi doresc salarii cel puțin la nivelul
ajutorului social din Vest”

În ultimele săptămâni am avut numeroase întâlniri atât cu organizațiile locale ale PSD, cât și cu cetățeni din tot
județul. Problemele ridicate au fost
dintre cele mai diverse, dar ceea ce se
repetă în mod constant este problema
salariilor și a locurilor de muncă. Întradevăr, în condițiile unui salariu din
România de 10-15 ori mai mic ca cel
din străinătate, nu putem vorbi de un
nivel de trai decent, de un viitor optimist pentru noi și copiii noștri. Nu
este normal ca în România salariul să
fie mai mic decât ajutorul social din
străinătate și îmi doresc ca acest aspect să devină prioritatea zero pentru
toți factorii decidenți la nivel central.
PSD a fost întotdeauna alături de cei
mulți și de nevoile lor și de aceea am

militat și am și reușit să obținem o
creștere a nivelului de trai, indiferent
că vorbim despre scăderea taxelor și
a contribuțiilor sociale, de restituirea
banilor reținuți abuziv de către alte guverne, de creșterea pensiilor sau majorarea salariilor.
Aici este vorba despre un cerc vicios.
Venituri mici înseamnă putere scăzută de cumpărare, care se reflectă într-o
reducere a producției locale, înseamnă taxe mai mici și, implicit, investiții
mai puține în interesul cetățeanului.
Pe de altă parte, o creștere a salariilor,
pe lângă impactul direct în economia
națională, înseamnă și taxe mai mari
la buget, iar astfel s-ar găsi bani pentru
profesori sau doctori.
Pe de altă parte, îmi doresc ca producția

locală să fie mai bine sprijinită. Orice
facilitate acordată celor care valorifică
superior materia primă, în loc să o vândă sau să o exporte, indiferent că vorbim de industria de prelucrare a lemnului sau de producția de tractoare, ar
ajuta la crearea de locuri de muncă, ar
duce la o creștere a profitului și a taxelor către stat. De exemplu, o reducere
a impozitului pe profitul reinvestit lear da posibilitatea producătorilor să își
extindă și să își modernizeze activitatea.
Sunt măsuri care necesită curaj însă
doar prin muncă și asumarea de riscuri
se poate ajunge la performanță, pe toate aspectele vieții.
Vasile Gliga, deputat

Avansări în grad la IPJ Mureș

Cu data de 15 septembrie 2016, poliţiştii mureşeni,
care au împlinit sau împlinesc în cursul anului stagiul minim în gradul profesional deţinut şi îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, au fost avansaţi în
gradul profesional următor.

În cadrul ceremoniei de avansare, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, comisar şef de
poliţie Bîltag Dumitru, i-a felicitat pe toţi poliţiştii
care şi-au demonstrat profesionalismul şi au depus
toate eforturile pentru atingerea obiectivelor asumate „domnilor colegi, un bun poliţist este acela
care se află mereu la datorie, veghează la liniştea
şi siguranţa cetăţeanului, şi, totodată, este un partener al acestuia, nu e doar cel care sancţionează,
ci, în special, cel care vine în ajutor, care sprijină.
Şi azi, ca întotdeauna, doresc să vă transmit că
împreună suntem o echipă şi doar sprijinindu-ne
reciproc putem obţine rezultate deosebite. În final,
în această zi atât de importantă, vă doresc tuturor
multă sănătate, succese depline în activitatea viitoare şi împlinirea tuturor speranţelor de mai bine.”
La IPJ Mureş au fost avansaţi în gradul superior 47
de agenţi de poliţie şi 7 ofiţeri.
(A.C.)

ANUNŢURI
Societate comercială angajează operator cablu tv. Cerințe: program
flexibil, permis de conducere categoria B. Informații la telefon:

0265-513031, 0749060568 sau la sediul firmei din Reghin, str. Școlii,
nr. 14.
Vă așteptăm în complexul din centrul comunei Ibănești la Stomatologia Zsigmond. Programări la telefon

0741127763, dr. Dali Reka
Închiriez spaţiu comercial în Reghin,
strada Şcolii, nr 14. Informaţii la telefon: 0744.573.770
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“Carasul de aur” o nouă reuşită
Dora PATRON
Ardeal TV a organizat ediţia a II-a a
concursului de pescuit la plută „Carasul de aur” unde, indiferent dacă au
fost pescari înrăiţi sau doar pasionaţi
ai acestui sport, concurenții s-au înscris la start. Concursul s-a desfăşurat
pe lacul din Goreni, comuna Batoş,
unde concurenţii şi-au pregătit beţele
şi momeala, încercând să captureze cea
mai mare cantitate de caras. În cadrul
concursului s-a întocmit un singur clasament, ce a fost bazat doar pe cantitate, punctându-se şi colectându-se doar
specia caras. Cele 30 de standuri i-au
așteptat pe concurenții care au venit
înarmaţi cu răbdare, undiţe pe măsură şi momeală pregătită special pentru
acest concurs. Prezent cu un cuvânt
de încurajare la concursul de pescuit a
fost şi primarul comunei Batoş, Dinu
Dumitru Cotoi, care deasemenea a
adus mulţumiri şi organizatorilor „mă
bucur că se organizează astfel de concursuri în comuna noastră şi nu pot
decât să-i mulţumesc domnului Gliga
Daniel pentru că a investit aici şi a făcut acest lac frumos, într-o zonă frumoasă şi sperăm că o va dezvolta în
continuare”.
Concurenţii au avut timp pentru a
momi peştii în standul în care au fost
repartizaţi în urma tragerii la sorți, urmând a pescui doar specia caras. Fete
sau băieţi, indiferent de vârstă, au încercat nu doar să lupte pentru un premiu, ci şi pentru a petrece o zi frumoasă pe lac.

„Pescăriţa de pe lac”
Fetele nu s-au lăsat mai prejos, încadrându-se perfect în cadrul pescăresc,
iar acest lucru a fost răsplătit, Paula
Pop alegându-se cu titlul „Pescăriţa de

Micii şi marii pescari
pe lac”. Pescăriţa concursului a fost încântată că s-a ales cu un premiu, având
în vedere că pescuitul la plută nu este
punctul ei forte. „Nu a fost greu, dar nu
m-am bucurat pentru că nu am reuşit
să prind cât mi-aş fi dorit, dar a fost
bine. Captura consider că nu ţine nici
de pescar, nici de noroc, ci doar de experienţă”. Nici cei mici nu au fost uitaţi,
în cadrul concursului fiind premiaţi
Marius Câmpean şi Robert Biblia cu
titlul „Micul pescar”.

Locul I, Adrian Aldea
Căldura de afară nu i-a îndepărtat pe
concurenţi de lac, aceştia păstrându-şi
poziţia în concurs cu speranţa ca la fi-

nal să obţină un loc fruntaş. Pe podium
au urcat Adrian Aldea locul I, Claudiu
Ujică, locul II şi Nagy Levente, locul
III. Pentru marele câştigător a fost o
deosebită plăcere să revină pe lacul de
la Goreni, acesta participând şi la prima ediţie a concursului de pescuit la
plută „anul trecut a fost mai greu, nu
m-am clasat nici măcar între primii
zece, dar anul acesta a fost bine, sper
ca anul viitor să fie la fel de bine. După
prima rundă, nu am fost prea optimist,
dar în a doua, am schimbat ceva, desigur nu pot să spun strategia pe care am
avut-o, însă a mers destul de bine.”
La finalul competiţiei, toţi concurenţii
au fost răsfăţaţi cu o masă câmpenească, oferită de organizatori. Proprietarul lacului din Goreni şi organizato-

Paula Pop, pescăriţa de pe lac

Adrian Aldea, locul I

Pescarii la masa câmpenească

rul acestui concurs, Daniel Gliga, s-a
bucurat de prezenţa numeroasă şi îi
aşteaptă cu mare drag la următoarea
ediţie „Carasul de aur”, dar și în timpul
anului la pescuit, alături de prieteni și
familii, pentru relaxare.
Câştigătorii au plecat acasă cu diplome, cupe şi premii ce au constat în
ustensile pentru pescuit oferite de magazinul La Fix, iar cei care nu s-au ales
cu un premiu, cu siguranţă au părăsit
lacul cu amintiri frumoase.
sursa foto: facebook Ardeal TV
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Catalog online pentru cadrele didactice mureşene
Dora PATRON
Cadrele didactice din Reghin au beneficiat de un instructaj în ceea ce priveşte
utilizarea tabletei şi au făcut cunoştinţă
cu un nou catalog, cel online. Catalogul
digital vine în ajutorul profesorilor, dar
şi al părinților care vor putea urmări situaţia elevilor în timp real, iar acesta se
va folosi în paralel cu cel clasic. Pentru
a se renunţa pe viitor la catalogul clasic,
iniţiatorii au nevoie de sprjinul autorităţilor, deoarece momentan legislaţia
nu permite acest lucru.
Proiectul pentru digitalizarea educaţiei
în şcoli a fost dezvoltat de către Vodafone, REEA din Tîrgu Mureş şi Casa
Corpului Didactic. „Noi învăţăm profesorii despre ce presupune programul
şi ce vor trebui ei să facă efectiv, practic
pe lângă catalogul normal care există în
momentul de faţă, vom suplimenta şi
cu un catalog digital, toate informaţiile
despre situaţia şcolară a elevilor, absenţe, prezenţe şi poate chiar anumite
observaţii pe care profesorii le au, vor
ajunge foarte uşor şi la părinţi, ei vor
putea accesa această platformă de pe
telefoane, tablete şi calculatoare, văzând în timp real situaţia şcolară a elevului. Noi ne dorim ca odată cu acest
proiect, gradul de absenteism la şcoală
să scadă, poate chiar şi interesul elevilor să crească. Ştim cu toţii că elevii

Alex Pop, owner catalog online
cunosc tehnologia, s-au născut cu ea
şi atunci ne gândim şi ne propunem
ca în momentul în care profesorii vin
la clasă cu această nouă tehnologie, să
avem rezultate mult mai bune la şcoală.
Acesta este scopul final, ca la următoarele examene să vedem note mai mari”
a declarat Loredana Egri, coordonatorul echipei Vodafone Business din judeţul Mureş.
Instructajul cadrelor didactice s-a desfăşurat pe mai multe etape, începând
cu prezentarea efectivă a tabletei şi care
este utilitatea acesteia din punct de vedere didactic, chiar şi cei responsabili
cu instruirea cadrelor didactice fiind

foarte încântaţi de această aplicaţie.
Andrei Dumbravă, manger la compania Vodafone, a explicat cum funcţionează defapt acesta „catalogul online
este o aplicaţie foarte frumoasă din
punctul meu de vedere şi mi-ar fi plăcut să am şi eu la şcoală. Catalogul va
permite o evidenţă mult mai clară atât
pentru profesor, director, părinţi chiar
elevi, iar platforma este construită în
aşa formă încât toţi userii sunt cu rolurile setate, fiecare avânt acces la partea
de interes”.

Alex Pop a dat viaţă aplicaţiei

Aplicaţia a fost concepută într-un mod
cât mai practic şi la îndemâna cadrelor
didactice fiind uşor de folosit. Alex Pop
este cel care a gândit întreaga aplicaţie
„Aplicaţia a început acum doi ani de
zile, când în urma unei cereri a unui
profesor, am început să mă gândesc
dacă pot să fac acest lucru. La început a
fost greu, dar urma anul în care trebuia
să susţin licenţa la Universitatea „Petru
Maior” din Tîrgu Mureş şi atunci am
zis, de ce nu? Aveam ca şi colegi la firma REEA oameni cu experienţă care
puteau să mă ajute în a mă îndruma în
ceea ce priveşte tehnologia şi dezvoltarea, iar atunci am ales să încep acest
proiect. Au fost foarte multe ore de lucru, mi-am dat silinţa, iar în urma unei
discuţii cu Dan Maşca de la REEA, am
primit tot sprijinul lui şi vrem ca împreună să inovăm şcolile din România
şi de ce nu, să se audă în lumea întreagă
că în România se face treabă bună şi să
mergem înainte cu acest proiect.”
Proiectul este unul de lungă durată şi
îşi propune ca în viitor, catalogul digital să rămână unul de sine stătător şi se
bucură de sprijinul Primăriei Reghin.
Iar un alt lucru foarte important în toate povestea tabletelor şi a catalogului
online este că, dascălii beneficiază pe
tabletă de internet nelimitat gratuit.

Început de an şcolar în instituţiile de învăţământ
reghinene

anunţă prima zi de şcoală a sunat în

Laura PAŞCAN toate unitățile de învăţământ din MuA venit toamna cu frumuseţea şi bucuriile ei, prilejuite de transformările
suferite de natură în acest frumos anotimp, dar şi de începerea cursurilor în
şcoli.
Începutul de an şcolar oferă fiecărei generaţii momente unice şi de nedescris.
Trăirile unei astfel de zile pot fi foarte
uşor comparate cu o frunză desprinsă
de pe ram, ca o rândunică ce îşi ia zborul de lângă aripa ocrotitoare a mamei.
12 septembrie 2016 este ziua ce va
rămâne pentru mulţi ani în mintea şi
sufletele bobocilor de ciclu primar,
gimnazial şi liceeal, care au păşit sfioşi
şi plini de emoţie, bucurie şi speranţă
spre nou și provocare . Clopoţelul ce

nicipiul Reghin
Cu buchete de flori viu colorate, cu
tremur în glas şi emoţie, bobocii clasei
pregătitoare, dar şi cei care nu sunt la
prima întâlnire cu şcoala, au păşit pe
treptele cunoaşterii, mânaţi de dorinţa
de a descoperi lucruri noi.
Pregătite cu multă răbdare şi desagi de
cunoştinţe, învăţătoarele şi-au primit
„puişorii” cu braţele deschise.
„Pregătirea pentru noul an şcolar a fost
cu multă emoţie, bucurie şi dăruire.
Am aşteptat cu sufletul la gură această
zi minunată, în care îmi voi deschide
braţele spre a primi o altă generaţie de
învăţăcei sfioşi” a declarat Valeria Cârje, învăţătoare la clasa pregătitoare.
Nici liceeni nu au avut mai puţine
emoţii, pentru unii fiind ultima festi-

vitate de începere a unei clase liceeale,
urmând ca în toamnă să-şi ia zborul
spre alte zări.
Pentru mulţi dintre diriginţi, clasele au
devenit o a doua familie, pe care an de
an se străduiesc să o ducă spre performanţă şi calitate în educaţie.
„I-am preluat în clasa a X-a şi am reuşit împreună să realizăm multe performanţe şcolare, dar şi să legăm strânse
prietenii, având din fiecare experienţă
ceva bun de învăţat” a declarat profesorul diriginte, Aurelian Mărginean.
Unităţile de învăţământ, în parteneriat cu administrația locală, au pregătit
pentru elevi, săli frumos gătite şi luminoase pentru a le face procesul educativ cât mai uşor.
„Urez putere de muncă tuturor cadrelor didactice şi elevilor care au păşit
cu dreptul în noul an şcolar, în clase

frumos pregătite, oferindu-le cadrul
perfect pentru a obţine performanţe”
a declarat Cristina Pantelimon, directorul Liceul Tehnologic „Petru Maior”
Reghin.
Atât autorităţile locale, cât şi cele judeţene au fost alături de elevii, părinţii
şi profesorii reghineni în prima zi de
şoală din acest an.
„Suntem mândri că elevii reghineni
obţin an de an rezultate deosebite, dovedind calitatea instituţiilor din municipiul nostru. Susţinem şi investim
în educaţie pentru că este motorul societăţii viitoare, prin elevii ce ies de pe
băncile şcolii” a declarat Maria Precup,
primarul municipiului Reghin
Cu forţe proaspete, cu multe ambiţii
şi dominaţi de dorinţa de a descoperi
lucruri şi cunoştinţe noi, elevii au spus
start unui nou an şcolar.

NR 110

5

EVENIMENT

24 septembrie, întâlnirea saşilor din Transilvania
Dora PATRON
Saşii din Transilvania se întâlnesc şi în acest an
pentru a-şi promova cultura. Întâlnirea tuturor
saşilor rămaşi încă pe meleaguri transilvănene
va avea loc la Reghin, în data de 24 septembrie,
evenimentul debutând la ora 10 cu o slujbă religioasă la Biserica Evanghelică, urmat de un concert în aer liber şi un tur al bisericii. Începând
cu ora 12, costumele specifice saşilor vor putea
fi admirate în cadrul unei parade a portului popular ce se va desfăşura în Piaţa „Petru Maior”.
Spectacolele de dansuri populare nu vor lipsi
de la eveniment, dar nici cele de teatru. Trupa
de teatru Geretsried va prezenta pe scena Casei
de Cultură „Eugen Nicoară” arta dialectului în
piesa „De Himet reft” începând cu ora 12:30, iar
la 13:30 se va desfăşura piesa pentru copii „Salz
in der Suppe” la Casa de Cultură a Tineretului
“George Enescu”. Evenimentul comemorativ, cu

discursuri de salut şi discursul pe tema acestui
an „Mit Mut und Rat, auch in dem Tat”, vor fi
prezentate la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”
începând ora 15. La 15:30, compozitorul Ricky
Dandel va susţine un concert în Piaţa „Petru
Maior”. Participanţii vor putea achiziţiona ecusoane și programul de festival de la casa parohială evanghelică și la standul de informații din
piață începând cu ora 8.30. De la ora 9:00, se
vor deschide standurile cercurilor de manuale
și editori, iar o cafenea de tineret va fi de asemenea disponibilă în Piaţa „Petru Maior” începând cu ora 11.00.
Două expoziții vor putea fi vizitate în cadrul
reuniunii Saxonia: o expoziție de vioară de la
ora 12:30 la Primăria Municipiului Reghin și
expoziția de fotografie „Reen și Reener Ländchen”, de la ora 14:00, la Casa de Cultură „dr.
Eugen Nicoară”.

Ziua Porumbului la Dumbrăvioara
Alexandra COTOI
Sute de agricultori și fermieri, colaboratori și persoane care au dorit să ia
contact cu ultimele noutăți în materie
de cultura porumbului și a rapiței, au
partivipat în data de 9 septembrie, în
localitatea Dumbrăvioara, la Ziua Porumbului, eveniment ajuns la a doua
ediție. Organizatorii, Chemark Rom și
Agro Prest, în parteneriat cu Du Pont,
le-au pregătit oaspeților tehnologiile aplicate pe loturile demonstrative
cultivate cu hibrizi de porumb, dar și
demonstrații în materie de pregătirea
solului pentru cultura rapiței, precum
și prezentarea utilajelor necesare pen-

tru o cultură performantă.
„Am ajuns la a doua ediție, cu invitați
numeroși, cu performanțe demonstrate în câmp, fapt ce ne încurajează
să spunem că Ziua Porumbului este
un eveniment reușit” au fost cuvintele organizatorului Dragoș Moldovan,
care alături de întreaga familie a reușit
să demonstreze că în județul Mureș se
poate face agricultură performantă.
Firmele participante la Ziua Porumbului au dovedit calitatea hibrizilor de porumb pe care îi propun pentru cultura
viitoare, invitații având ocazia să vadă
felul în care au evoluat loturile demonstrative, prin aplicarea tehnologiilor
moderne.
„Am venit la Ziua Porumbului pentru

că Dragoș Moldovan, alături de alți
agricultori din județ au demonstrat
că se poate face agricultură la noi, iar
asta nu poate decât să mă bucure. În
felul acesta, pot intra în contact direct cu problemele agricultorilor din
județ, pentru că sunt prezenți în număr
mare” a declarat deputatul Gliga Vasile
Ghiorghe, care a fost prezent la acest
eveniment, din dorința de a intra în
contact cu noutățile în agricultură, dar
și cu problemele pe care le confruntă
agricultorii din județ, pentru a putea să
vorbească despre ele în cunoștință de
cauză în Parlamentul României.
Totodată, utilajele John Deere au făcut
senzație în demonstrația pe care au realizat-o pe parcela de pământ, pe care

au pregătit-o pentru cultura rapiței.
Utilajele performante au fost prezentate oaspeților, aceștia intrând în contact
cu reprezentanții firmelor alături de
care vor putea să obțină culturi bogate
în culturile viitoare și implicit, în agricultură.
Evenimentul a continuat cu o masă
câmpenească, organizatorii oferindule oaspeților prilejul de a petrece alături de Vlăduța Lupău și Mihaela Botoș
Lateș.
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Festivalul cântecului şi obiceiului străbun

Ziua Recoltei, la Reghin

În data de 24 septembrie 2016 vă aşteptăm la cea de-a XIV-a ediţie a ZILEI
RECOLTEI, pe platoul din faţa fermelor Gliga (în direcţia Breaza). Evenimentul este organizat de Fundația
Cultural - Umanitară “Vioara”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local
Reghin. Gazda evenimentului este familia d-lui deputat Gliga Vasile Ghiorghe.
Îşi vor prezenta oferta de sezon – fructe, legume, brânzeturi, must, vin, miere
de albine, castane etc. - producătorii
din Reghin şi din împrejurimi. De asemenea, se pun murături, se fac dulceţuri, compoturi, zacuscă! Iar de poftă,
castane, boabe de porum fiert cu zahăr,
bostani copţi!
Pe scena special amenajată se va desfăşura un program artistic, între orele
10 și 19, la care sunt invitați toți soliştii renumiţi din zonă, acompaniaţi
de orchestra Casei de Cultură „Eugen
Nicoară” din Reghin. În cadrul Festivalului Cântecului și Obiceiului Străbun participă ansambluri şi rapsozi
din comunele din împrejurimi. Parada
portului popular se va face cu plecare
din centrul oraşului (de la Poştă, la ora
13.00), însoţiţi de FANFARA municipiului Reghin.
Sunteţi, de asemenea, provocaţi la un
CONCURS DE GĂTIT - sarmale, gulas, plăcinte şi gogoşi! Se poate înscrie
orice echipă (minim 3 persoane), din
Reghin sau din împrejurimi. Echipele
pot fi, de asemenea, pe structură zonală (sate/comune, cartiere) sau organizaţii/instituţii. Organizatorii asigură

ingredientele de bază pentru mâncărurile anunţate a intra în concurs (carne,
varză, cârnaţi, cartofi, ouă, ulei, făină,
zahăr etc.). Toate ingredientele specifice și condimentele trebuiesc aduse
de echipele participante. Înscrierile
la concurs se fac până vineri, 23 sep-

tembrie. Organizatorii întreţin şi focul,
aduc vesela pentru consumul preparatelor, iar participanţilor le revine doar
talentul într-ale gătitului! Numeroasele
premii şi Marele Premiu - „Sărmăluţa
de aur” sunt surprize la faţa locului!
Evenimentul va fi transmis în direct de

Ardeal TV.
Vă aşteptăm cu drag!
Detalii, la nr. de tel. 0745 348.000

Companie cu capital olandez, specializată în proiectarea și producția de sisteme integrate de manipulare și paletizare a
bunurilor de larg consum, cu sediul în Cluj – Napoca, își extinde activitatea într-un nou punct de lucru, în Reghin, str.
Gurghiului nr. 65.

POSTURI VACANTE

Vă așteptăm în noua
echipă CSi din Reghin!
Dacă sunteți interesat,
trimiteți o aplicație la
adresa de e-mail
angajari@CSiportal.com
Sau fax: 0264.403.026
Relații la telefon:
0372.116.627

BENEFICII

∗ Sudor MIG MAG

∗ Decontare transport

∗ Operator Mașină de Debitat Laser

∗ Tichete de masă

∗ Operator Mașină Îndoire

∗ Salariu motivant

∗ Lăcătuș mecanic – Debitare

∗ Formare Profesională Internă

∗ Lăcătuș Mecanic Găurire–Filetare
∗ Strungar
∗ Frezor
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ŞTIRI
O nouă ediţie Bookfest la Tîrgu
Mureş

Chiar înaintea începerii noului an şcolar, Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş
a fost gazda celei de-a III-a ediţii a Salonului de Carte Bookfest ce s-a desfăşurat în perioada 8-11 septembrie.
Bookfest este cel mai important salon
de carte din România, un eveniment
al industriei editoriale marcant, la care
mii de iubitori de carte îi trec pragul.
Cele mai vândute cărţi ale momentului
au fost disponibile pentru cititorii înrăiţi, dar şi pentru cei curioşi care au vrut
să descopere această lume a cărţilor.
„Anul trecut a fost prima dată când am
avut patru zile de Bookfest, anul acesta
s-a desfăşurat din nou pe patru zile, în
prima ediţie desfăşurată la Tîrgu Mureş
avusesem doar trei. Ne-am dezvoltat
oarecum un mecanism acum prin care
reuşim să ajungem mai uşor la lucrurile care ne interesează, mi-aş dori ca pe
viitor să avem o colaborare mai intensă
cu şcolile” a declarat Mihai Mitrică, director executiv Asociaţia Editorilor din
România.
În cadrul evenimentului, cititorii s-au
putut întâlni cu istoricul Lucian Boia,
care şi-a prezentat cel mai recent volum
„Strania istorie a comunismului românesc”, câştigătorul Premiului Uniunii
Europene pentru Literatură, Claudiu
Florian, Marko Bela, Bogdan Munteanu, Radu Paraschivescu şi mulţi alţi
scriitori. „Avem circa 50 de edituri reprezentate la Bookfest, însă aici nu contează numărul, contează relevanţa celor
prezenţi, iar vizitatorii găsesc fiecare pe
domeniul propriu de interes în ceea ce
priveşte cartea, în domeniul generalist,
satisfacem toate gusturile” a mai precizat Mihai Mitrică.
Cei care au ratat Bookfestul de la Tîrgu
Mureş au posibilitatea de a-l vizita şi în
Cluj Napoca în data de 29 septembrie,
fiind găzduit de Parcul Central. (D.P)

Un nou proiect pentru viitorii
pensionari

Dacă vă lipsesc anii de vechime pentru
o pensie mai bună, parlamentarii vin cu
o soluţie. O nouă iniţiativă legislativă
va permite „cumpărarea” anilor lipsă,
aceasta fiind deja adoptată de Comisia
de muncă a Camerei Deputaţilor. Proiectul permite cumpărarea a maximum
cinci ani persoanelor care nu au mai
muncit din diferite motive sau au plecat la muncă în străinătate. ”Sunt oameni care au lucrat toată viaţa, dar nu
au stagiul complet, le mai trebuie doi,
trei, până la cinci ani şi, atunci, există
această posibilitate prin această iniţiativă, în aşa fel încât să-şi poată completa și finaliza stagiul de cotizare şi să
beneficieze de pensie”, a explicat pentru
Mediafax, deputatul PNL Cristina Pocora. Persoanele interesate pot încheia
în termen de şase luni, un contract de
asigurare socială, plata contribuţiei urmând a se achita în intervalul de timp
cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială şi ultimii cinci
ani anteriori acestei date şi se va putea
efectua într-o singură tranşă, eşalonat
sau tranşe lunare. Suma pe care va trebui să o plătească contribuabilul se va
calcula în funcţie de baza lunară de
calcul a cotei contribuţiei de asigurări
sociale, pentru condiţii normale de
muncă, reglementată de legislaţia în vigoare, asta însemnând cel puţin valoarea unui salariu de bază minim brut pe
ţară, garantat în plată. (D.P)
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Ziua Forestierului la Reghin

Laura PAŞCAN
IRUM Reghin în parteneriat cu Asociaţia Forestierilor din România ASFOR,
au organizat în data de 8 septembrie,
printr-un eveniment cu numeroase activităţi specifice domeniului forestier,
Ziua Forestierului.
Evenimentul a debutat începând cu ora
9, cu primirea participanţilor şi a celor
mai importanţi agenţi din domeniul
forestier, pe platforma fabricii IRUM
din Reghin, urmând apoi deschiderea
oficială, în sala de conferinţă a fabricii,
unde importanţi investitori, oficialităţi
ale judeţului şi reprezentanţi ASFOR

au rostit cuvinte importante în ceea ce
priveşte exploatarea forestieră controlată şi benefică pentru „aurul verde” al
Pământului.
„Este un eveniment naţional, deosebit
de important, cu foarte mulţi invitaţi
din strănătate. Un lucru care facilitează
oarecum acest eveniment este reuşita
de care se bucură acest grup de firme,
ducând astfel renumele Reghinului înafara graniţelor ţării” a declarat Maria
Precup, primarul municipiului Reghin.
Sărbătoarea a fost marcată şi de mai
multe competiţii şi activităţi sportive
specifice domeniului forestier. Concursul Naţional al Fasonatorilor Mecanici,

Probe de poligon, Show demonstrativ
Timbersports, o simulare încărcaredescărcare lemne, dar şi un tur al fabricii, unde oaspeţii au putut admira
activitatea din secţiile de producţie şi
tehnologiile moderne care sunt folosite
pentru a scoate pe piaţă produse noi şi
fiabile, au fost activităţile ce nu au lăsat
oaspeţii să cunoască monotonia.

Utilaje noi marca IRUM
Tot în cadrul evenimentului, IRUM
a inaugurat şi a prezentat invitaţilor,
trei modele de utilaje forestiere, două
reinventate şi unul nou. TAF 2012 G,
TAF 4F GT by LOGEST şi IFRON
POWERSHIFT sunt cele trei utilaje ce
vor oferi atât calitate, fiabilitate cât şi
siguranţă maximă utilizatorilor.
„Din momentul în care am achiziţionat această fabrică, principalul scop
a fost să demonstrăm că şi românul
poate face lucruri trainice, durabile,
care să fie apreciate şi în Occident. Ne
bucurăm că în această zi importantă au
răspuns invitaţiei noastre foarte mulţi
colaboratori, precum şi clienţii noştri
care activează în această zonă forestieră” a declarat ing. Mircea Oltean, directorul general IRUM Reghin.
„Este un moment deosebit şi eu mă
simt onorat când sunt invitat la astfel
de întâlniri, sunt întâlniri în care se regăsesc profesioniştii şi acest lucru este
bine pentru că se întâmplă la Reghin,
acesta fiind un exemplu demn de urmat pentru întreaga ţară, deoarece aici
se găseşte o industrie ce nu a dispărut,
ci a prosperat” a declarat Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean
Mureş .
Evenimentul dedicat forestierului s-a
încheiat printr-un moment artistic şi
o cină câmpenească, unde invitaţii s-au
putut delecta cu cele mai gustoase preparate.
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Spectacol la Solovăstru cu ocazia Sfintei Marii
Laura PAŞCAN de bucurie publicului prezent. Diana
Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta
Marie Mică, prăznuită pe 8 septembrie,
este prima mare sărbătoare din noul an
bisericesc şi marchează hotarul dintre
vară şi toamnă. Pentru a marca această
sărbătoare, Primăria şi Consiliul Local
Solovăstru au organizat un spectacol
folcloric dedicat solovăstrenilor şi în
special tuturor celor care poartă numele Sfintei Marii.
Sărbătoarea, cu semnificaţie atât religioasă cât şi populară, a fost adusă în
atenţia iubitorilor de tradiţii şi folclor,
prin cântec joc şi voie bună. Joi, 8 septembrie începând cu ora 18, Căminul
Cultural din localitatea Solovăstru şi-a
deschis porţile pentru a-i primi pe toţi
cei care au dorit să petreacă sărbătoarea Sfintei Marii.
„Pentru că în comuna noastră sunt
foarte multe doamne şi domnişoare
care poartă numele de Maria, ne-am
gândit să organizăm pentru ele un
spectacol folcloric deosebit, cu invitaţi
de seamă ai muzicii populare din zonă,
reprezentând un alt mod de a le spune
„La mulţi ani!” a declarat Ilie Chirilă
Tătar, primarul comunei Solovăstru.
Interpreţi consacraţi, dar şi tineri dornici de ascensiune au urcat pe scena
din Solovăstru, pentru a oferi un strop

Tişe, Elena Violeta Man, Livia Harpa,
Maria Neag, Elisabeta Guzu, Cosmin
Mocean, Andrei Romanică, Costel
Popa şi Dorina Oprea au susţinut recitaluri de excepţie menite să bucure
inimile tuturor Mariilor prezente.

Coronița și Dor solovăstrean pe aceeași scenă
Un moment inedit l-a constituit faptul
că cele două ansambluri ale comunei
Solovăstru, Ansamblul „Coronița” și
Ansamblul „Dor Solovăstrean” au urcat după mult timp pe aceeaşi scenă.
„Este o mare realizare şi ţin să-l felicit
pe domnul primar al comunei Solovăstru că a reuşit să aducă pe aceeaşi
scenă, într-un moment atât de important pentru creştinătate, cele două
ansambluri, Ansamblul „Coroniţa” şi
Ansamblul „Dor Solovestrean” a căror
concurenţă se pare că a fost una constructivă” a declarat deputatul Gliga
Vasile Ghiorghe, prezent la evenimentul de la Solovăstru.
Realizările şi trofeele aduse în comuna
Solovăstru de către cele două ansambluri sunt momente de mare mândrie
pentru administraţia locală, ce susţine
păstrarea tradiţiilor şi folclorului autentic, dar şi pentru locuitorii comunei.

Piaţa „Petru Maior” exemplu la IMLA 2015

Cezara ŞTEFAN
Atenţie acordată Pieţei „Petru Maior”
din Reghin, asta după ce a fost una
dintre propunerile de reamenajare a
IMLA 2015 (International Master of
Landscape Architecture, Universitatea
de Științe Aplicate, Weihenstephan,
Triesdorf, Germania). Concret, este
vorba despre o viziune nouă asupra
spaţiului public.
Doi tineri studenţi peisagişti, Angelo
Agileri, Italia şi Anna Wituszynska din

Polonia și-au prezentat viziunea, axându-se pe zona centrală a municipiului
Reghin. Impresia celor doi tineri despre Piaţa „Petru Maior” a fost că zona
parcului din centrul municipiului este
„foarte încărcată, unde există spaţii
fără folosinţă”.
Totul a pornit de la faptul că „ne-am
dat seama că principala problemă, în
prezent în Piaţa „Petru Maior” este că
oamenii nu au ocazia să socializeze
pentru că există o lipsă a spaţiilor deschise. Am observat că oamenii vorbesc
unul cu altul, dar în grupuri mici, de

parcă ar crea mici comunităţi în interiorul spaţiului şi nu ca în spaţii libere
unde toată lumea se poate desfăşura,
unde se poate socializa cu oameni pe
care nu îi cunoşti” spune Angelo Agileri, student peisagist, într-un interviu
realizat de Asociaţia Unda Verde.
Piaţa, fiind despărţită de trafic, se doreşte o zonă unită şi sigură. Propunerea tinerilor este de a închide strada ce
desparte cele două parcuri din centru,
mai precis strada ce urcă spre spital,
strada din faţa clădirilor (intrarea în
cartierul Rodnei n.r.), făcând loc ast-

fel teraselor. Tinerii au fost surprinşi
de faptul că „oamenii nu se aşează pe
iarbă, nu se odihnesc în acest spaţiu”.
O altă propunere adusă de cei doi studenţi este de a oferi atenţie circulaţiei
pe bicicletă, reducând numărul de maşini care circulă prin centrul municipiului, propunerea fiind ca strada principală să aibă în loc de patru benzi de
circulaţie, doar două, creând o linie de
arbori în mijlocul străzii.
(sursa foto: captură youtube reenerlaendchen)
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OCHIUL MAGIC

Oraşul nostru, gunoaiele nimănui...

Cezara ŞTEFAN
La nivel naţional, o mare problemă o constituie gunoaiele aruncate în apă. Despre acest subiect la nivel
de Reghin s-a scris şi vorbit mult, însă totul în zadar,
pentru că mereu se găseşte câte-un „neica nimeni”,
care răstoarnă căruţa cu nepăsare tocmai în urbea
noastră.
Am primit pe mail-ul redacţiei o imagine care face

mai mult decât o mie de cuvinte. Fotografia este făcută în urmă cu câteva săptămâni pe Canalul Morii, strada Băii, zona la „Gat”, mai precis intrarea în
Parcul Tineretului. Frumos decor la intrarea într-un
parc, n-am ce spune!
M-am tot gândit ce aş putea comenta pe marginea
acestei imagini, care este atât de sugestivă de rămân
fără glas. Totuşi...ar fi câteva lucruri de spus.
Zic aşa:
Atunci când consumaţi lichide dintr-un pet, o sticlă,
nu vă beţi şi minţile! Nu faceţi altceva decât să lăsaţi

în urma voastră caracterul, dar şi năravul prost, învăţat numai voi ştiţi de unde. Când aruncaţi o sticlă
la voia întâmplării, gândiţi-vă cum v-aţi simţi dacă
cineva v-ar umple buzunarele cu resturi menajere.
Ori de ce nu, fă tu, cel care nu te poţi abţine să arunci
în stânga şi-n dreapta, o baie-n murdărie. Scaldă-te
în gunoaie, vezi cât de frumos îţi poate atunci mirosi
prostia!
Avem zone frumoase în oraş, dar sunt urâţite de
mâna omenească. Oriunde te-ai învârti prin Reghin,
te loveşti de nesăbuinţa celor care fac din locul în
care trăim, un uriaş container de gunoaie. Respirăm
şi mâncăm printre gunoaie. Din pricina altora, ajungem să credem că aruncatul pe jos al gunoaielor este
normalitate, iar aruncarea mizeriei la pubelă este o
înjosire!?

Codru-i frate cu românul?

În data de 8 septembrie 2016, am participat la Zilele Forestierului, care în
acest an s-au desfășurat pe platforma
industrială a uzinei IRUM Reghin,
singura unitate care produce renumitul TAF (Tractor Articulat Forestier).
În aceeași zi s-au desfășurat și lucrările ședinței Asociației Forestierilor
din România, ASFOR, unde s-au ridicat problemele sectorului forestier
din România. Au participat forestieri
din toată țara, administratori și proprietari de păduri, exploatatori, procesatori și mobiliști, reprezentanți ai
diferitelor asociații profesionale și ai
administrației centrale.
Am susținut faptul că în sectorul forestier se duce un adevărat război mediatic, o ofensivă fără precedent care face
rău acestui sector deosebit de important pentru economia României. Din
punct de vedere legislativ, în Parlamentul României există proiecte de legi
populiste, care pot să distrugă tot ce

înseamnă dezvoltarea durabilă a fondului forestier, de la interzicerea totală
a exploatărilor forestiere, pe care mulți
populiști și neprofesioniști o numesc
,,defrișare”, până la interzicerea totală a
exportului de lemn, inclusiv cherestea
sau în alte cazuri defrișări necontrolate
pentru cartiere și pârtii de schi, până
la împroprietărirea fără drept a unor
entități publice sau private.
Acestui asalt mediatic este imperios
necesar să i se opună toți cei care activează în sectorul forestier, indiferent
de care parte a baricadei se află. Ei depind unii de alții, iar mai devreme sau
mai târziu, acest război va afecta fiecare domeniu din sector. Profesioniștii
vor trebui să sancționeze fiecare derapaj al oamenilor politici sau răuvoitori,
iar implicarea lor este determinantă în
ceea ce înseamnă crearea cadrului legislativ și elaborarea strategiei forestiere naționale.
„Dacă avem 8,8 milioane mc tăieri ile-

gale, aşa cum se vehiculează în spaţiul
public, cum este posibil ca administraţia silvică, cu peste 20.000 angajaţi,
cu răspundere gestionară pentru orice
taiere ilegală, să identifice în pădure
prejudicii de doar 100.000 mc anual,
iar toate organele de control la care
se adaugă sesizările populaţiei prin
serviciul 112 şi Inspectorul pădurii
să conducă la confiscări fizice – prin
toate controalele – sub 30.000 mc?” a
spus Cătălin Tobescu, vicepreşedintele
NOSTRA SILVA.
Aceasta înseamnă că eficienţa măsurilor de control este în continuare foarte
redusă, controlul fiind orientat numai
spre transportatori şi procesatori şi NU
către pădure. Eu, personal am cerut în
Comisia de Agricultură, Silvicultură,
Industrie Alimentară și Servicii Specifice, organelor competente ca acest
control să se orienteze spre pădure, prin
declanșarea de controale încrucișate.
De asemenea am solicitat Ministerului
Mediului, Apelor și Pădurilor redimensionarea corpului de control din cadrul
Departamentului Pădurilor, având în
vedere că astăzi această structură deosebit de importantă este formată dintro singură persoană. În urmă cu 10 ani,
aici lucrau circa 30 de persoane. Să nu
uităm și de gradul înalt de profesionalism al angajaților Regiei Naționale a
Pădurilor, care pot, prin modificări de
atribuții, să îmbunătățească activitatea
de control în pădure.
Se cunoaște că cel mai mult lemn tăiat
ilegal ajunge pe piața lemnului de foc
pentru populație. Conform datelor din
raportul furnizat de Institutul Naţional
de Statistică, 3,5 milioane locuinţe se
încălzesc în România cu biomasă, consumul total fiind de 19,5 milioane tone.
Din acest total de biomasă, biomasa

forestieră reprezintă ponderea covârşitoare. Totalul biomasei forestiere legal
exploatate – lemn de foc propriu-zis,
la care se adaugă peleţi, lăturoaie şi rumeguş din prelucrarea lemnului – care
ajunge la dispoziţia populaţiei, este de
maxim 11 milioane mc. Diferenţa o reprezintă lemn tăiat ilegal care alimentează această piaţă a lemnului de foc.
Iată în mod evident, aceasta este marea
piaţă a lemnului tăiat ilegal!
Inventarul Forestier Naţional (IFN)
este practic singura referinţă şi sursă de
informaţii de încredere când vorbim
despre starea pădurilor. În declarația
politică pe care am susținut-o în Parlamentul României în iunie 2016, am
solicitat Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor să transforme acest
așa-numit serviciu de specialitate
din cadrul Institutului de Cercetări și
Amenajări Silvice, într-o instituție serioasă și credibilă, care să ofere în cel mai
elocvent mod, date și statistici necesare luării celor mai bune decizii pentru
sectorul forestier. Până astăzi nu am
primit nicio poziție referitoare la acest
aspect.
Consider astăzi, mai mult decât oricând, că este nevoie ca toți factorii
decidenți să sprijine acest sector în care
își desfășoară activitatea peste 160.000
de oameni, să înlăture anatema, care
voit a fost aruncată asupra silvicultorilor și forestierilor din România, iar
expresia ,, codru-i frate cu românul” să
devină o realitate a spațiului național
românesc.
Ing. Cristian Chirteș
Deputat PNL Mureș
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„Duminici cu folos” la Reghin

Inițiativa celor de la Asociația Sportivă
Vertigo de a scoate cetățenii din case în
folosul mediului înconjurător s-a bucurat
de un real succes. Copii, părinți și bunici,
s-au întâlnit duminică, 18 septembrie, la
Pădurea Rotundă din Reghin și au adunat
împreună deșeurile ce au fost aruncate de
alți cetățeni „binevoitori” în aurul verde
al naturii. „Am înființat o asociație sportivă anul trecut, suntem cinci membri
în această asociație. Le mulțumim celor de la Fondul Comunitar pentru primele
fonduri care au fost direcționate spre asociația noastră, bani din care am cumpărat cele necesare pentru a cumpăra o tiroliană, idee ce ne-a venit după ce am
participat la mai multe tabere la Sălard, unde am văzut ce impact poate să aibă o
tiroliană asupra copiilor și nu numai. Venind să căutăm un loc bun, ne-am plimbat prin Pădurea Rotundă și am găsit foarte multe gunoaie. Am convenit alături
de colegi să facem evenimentul astfel încât să ecologizăm, dar și să ne distrăm. Pe
viitor vom mai face un eveniment ca să ecologizăm și alte zone, poate râul Mureș”
a precizat Valentin Cremene, unul dintre
membrii fondatori ai Asociației Vertigo.
Chiar dacă scopul principal al întâlnirii
l-a constituit ecologizarea, distracția nu
a lipsit de pe ordinea de zi. Înarmați cu
mănuși și saci menajeri, chiar și cei mai
mici dintre participanți au descoperit
partea frumoasă a lucrurilor, faptul că în
urma muncii lor, a rămas un verde crud,
fără urmă de gunoaie.
Regula evenimentului a fost simplă: pentru un sac plin cu gunoaie, aveai voie
să te dai pe tiroliana lungă de 250 de
metri, două ture. Numărul mare de gunoaie colectate dovedește două lucruri:
participanții s-au putut bucura de tiroliană mult timp, pe de o parte, iar pe de
altă parte, iresponsabilitatea celor care
petrec timpul liber în natură, se bucură
de frumusețea ei, dar nu o protejează, lăsând în urma lor mormane de gunoaie.
Felicitări celor care au ecologizat și s-au
distrat în același timp, iar celor care uită
de existența coșurilor de gunoi, sperăm
să le fie rușine de lipsa bunului simț față
de natură, dar și față de cei care vor să
aibă un mediu prietenos și curat.
(L.P.)
sursa foto: facebook Duminici cu folos

Zi dedicată persoanelor vârstnice la Reghin
An de an, pe data de 1 octombrie sărbătorim Ziua Internaţională a persoanelor vârstnice. Administraţia publică locală, oferă de fiecare dată atenţie
deosebită celor vârstnici, motiv pentru
care şi în acest an, pensionarii au parte
de o zi special organizată pentru ei.
Cu această ocazie, Primăria și Consiliul Local Reghin, invită pensionarii
cu domiciliul în municipiul Reghin, la
evenimentul organizat cu prilejul Zilei

Internaţionale a Persoanelor Vârstnice,
în data de 29 septembrie 2016. Evenimentul va începe la ora 14.00 la Sala
de evenimente a Restaurantului Monte
Carlo, situat pe str. Iernuțeni, nr.162 ( la
ieșirea din Reghin către Tîrgu-Mureș).

Nunta de Aur
Cei care doresc să ia parte la această sărbătoare, se pot înscrie la sediul

Primăriei municipiului Reghin, în zilele lucrătoare din perioada 20 - 27
septembrie, între orele 9.00 – 14.00, la
camera 4. La înscriere, cetățenii sunt
rugați să prezinte actul de identitate și
cuponul de pensie. Nu vor fi uitate nici
cuplurile care în acest an serbează 50
de ani de căsnicie, astfel că în cadrul
acestui eveniment, un moment special
va fi dedicat acestor cupluri.
Pentru cei care nu au posibilitatea de

a se deplasa la locația aleasă, Primăria
Municipiului Reghin asigură mijlocul
de transport din fața Primăriei, la orele
13.00 și 13.30.
Mai multe informații puteți obține
la numărul de telefon 0265-511112,
int.125.
(C.Ș.)
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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

12

