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Nici teatrul nu mai este ce a fost…
EDITORIAL de Laura POP

Cerem cultură, cerem educație, cerem bun simț, cerem locuri de muncă bine plătite, cerem orice, dar
nu ne gândim dacă avem cu adevărat nevoie de toate astea...Dacă toate aceste cerințe ne sunt sau ne
vor fi de folos în viață. Cerem chiar modele umane
care ar trebui să ne facă mai buni, mai perfecți și mai
curați, când fiecare dintre noi ar trebui să fim propriul model, propriul etalon de modestie, principii și
elocvență. Cum să cerem toate astea când, în România zilelor noastre, nici teatrul nu mai e ce a fost. Și
acum marea întrebare: „Ce a fost și ce este teatrul?”.
Dacă tot veni vorba de el. O sală de spectacole rămasă
încă de pe vremea Răposatului, cu o arhitectură memorabilă și plină de frumos artistic și cultural, plină

de tot ceea ce ar trebui să însemne TEATRUL, însă
cu mici ”scăpări” care-ți lasă un gust amar. O scrisoare pierdută, se face vinovată și de ultima mea vizită la teatru. Piesa, de necontestat, însuși Caragiale
a luat parte la somptuoasa prestație, actorii...nu mai
spun, etalon de profesionalism, pasiune și muncă și
cu siguranță, toate acestea, pe salarii de nimic. Dar
când vorbim de pasiune, lăsăm partea financiară în
urmă. Însă, surpriză! Ce dacă o echipă de actori, regizori și alți talentați își fac bine meseria, ce dacă teatrul
românesc respiră încă, pe lângă alte multe lucruri și
frumuseți, care au fost deja sufocate aici, toate acestea
nu ne fac să ne trezim, nu sunt suficiente pentru a
ne face să realizăm că peste ani, în condițiile în care
politica de campanie va funcționa la fel, doar cu promisiuni, vom ajunge să vedem sălile de teatru doar
ca pe niște muzee în care cândva se juca teatru. De ce
zic și cred toate astea? Pentru că, după cum ziceam,
organizarea, punctualitatea și seriozitatea nu sunt
încă puncte forte ale românilor. După o jumătate de
oră de așteptat în fața teatrului și nu oricare teatru,
ci vorba aceea...” Teatrul Național”, ne este permis să
intrăm, e... dar nu în sală, ci doar pe hol, că doar nu
o fi suficient o jumătate de oră de așteptare, să mai fie
vreo zece minute și la căldură. În cele din urmă, după
ce am admirat toate domnișoarele și domnișorii care-

și făceau selfie în toate oglinzile existente, aduși de
”bună voie și nesiliți de nimeni”, de către diriginți sau
profesori, la o piesă necesară pentru bacalaureat, intrăm în sala de spectacol. Aici, bai mare mon cherre!
S-a mărit scena și ghici ce? Au dispărut două rânduri
de scaune! Deci, dragi cumpărători de bilete, mai
rari, dar credeți-mă încă există, totul se decalează!
Numerele scaunelor nu mai corespund cu biletul tău,
dar nicio problemă! Era plin de tineri voluntari care
se ocupau de asta, mutarea și strămutarea, așezarea
și reașezarea spectatorilor de vreo două ori. În cele
din urmă, ne instalăm. Dar problema nu e rezolvată.
De ce? Simplu, au scos două rânduri de scaune, dar
totuși nu au făcut risipă și au vândut bilete și pentru
locurile acelea. În cele din urmă situația se rezolvă
în stil românesc, mai înghesuiți, mai pe scări și toată
lumea e liniștită, că mulțumită e prea mult spus. În
cele din urmă, începe și spectacolul, care din fericire
salvează prin calitate și profesionalism. Și dacă actori
talentați avem, piese de calitate cu duiumul, chiar și
spectatori mai sunt, de ce nu putem avea și o organizare de calitate, o sală renovată și îngrijită? Pentru
că nu ne pasă, suntem indiferenți la tot ce înseamnă
identitate, cultură și bun simț.
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Fondul Ştiinţescu Mureş, încurajează pasiunea pentru ştiinţe
Dora PATRON
Fondul Ştiinţescu Mureş este o inițiativă
a Fundației Comunitare Mureș, în
parteneriat cu Romanian-American
Foundation și câțiva finanțatori locali.
Această acţiune se desfăşoară în toată ţara, nu doar în judeţul Mureş şi se
bucură de un adevărat succes, elevii şi
profesorii profitând dim plin de tot ce
oferă şi propune acest proiect. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt elevii
din județul Mureș din clasele primare,
gimnaziale și liceale, prin proiecte propuse de profesori sau grupuri de profesori și elevi. Profesorii pot depune
proiectele și cu ajutorul unor ONG-uri
sau instituții școlare.
Fondul Ştiinţescu încurajează pasiunea pentru domeniile STEM (știință,
tehnologie, inginerie, matematică))
în rândul copiilor, prin implicarea
profesorilor, părinților, antreprenorilor și angajaților din companiile din
județul Mureș interesați să transmită
frumusețea științei către cei mai tineri
membri ai comunității.
Prin acest proiect, elevii sunt ajutaţi
să descopere cât de interesante sunt
științele şi faptul că acestea pot fi chiar
atractive și incitante. Astfel, elevii au
posibilitatea de a înțelege utilitatea
noțiunilor învățate în diferite contexte cotidiene, cu care se confruntă și să
vadă partea practică a științei.
Iniţiatorii așteptă proiectele creative
care să constituie o sursă de inspirație
pentru comunitatea mureșeană şi
totodată să ajute elevii să descopere
fascinația științelor! Scopul este de a
implica elevii activ, să descopere miracolele naturii, să înțeleagă marile descoperiri și invenții științifice ale ome-

nirii, care sunt beneficiile tehnologiilor
moderne, dar și recomandări ingenioase pentru „tehnologia viitorului”.
Toate aceste elemente converg, pe termen lung, la stimularea tinerilor din
județul Mureș pentru alegerea unei cariere în domeniul STEM și implicarea
companiilor în educație.
Fondul Științescu are şi un comitet
de selecţie format din patru membrii:
Hojbotă Călin, Raul Zarecki, Andrada
Fiscutean și Johann Stan.
Hojbotă Călin a absolvit Ingineria Calculatoarelor din cadrul Universitățiii
Tehnice Cluj-Napoca în 2011 și a urmat
un master în Fizică Computațională în
cadrul Universității Babeș Bolyai. În
perioada 2011 - 2014 a lucrat ca asistent de cercetare la Institutul Național
de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare, ClujNapoca, studiind interacțiunea laserilor cu materia. Din 2014 urmeaza
cursurile doctorale în domeniul fizicii,
la Gwangju Institute of Science and Technology, Coreea de Sud, fiind și asistent pentru cursul Metode Matematice
în Fizică.
Raul Zarecki a absolvit Facultatea de
Instalaţii la Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca după care a obținut gradul de M.Sc. la Universitatea Tehnică
din Danemarca. Aici a activat pe perioada studiilor ca asistent universitar
la cursurile de modelare probabilistică
și dinamica computerizată a fluidelor.
Din 2014 este consultant în ALECTIA,
una din companiile de vârf din cadrul
consultanței în construcţii din Danemarca. Aici lucrează, în cea mai mare
parte a timpului, ca inginer proiectant
pentru laboratoare științifice și noile
super-spitale. În 2015 a proiectat camerele cu atmosferă controlată pentru

Station Q CPH, unul din 3 centre Microsoft pe plan mondial pentru cercetare în computare quantică.
Andrada Fiscutean scrie despre știință
și tehnologie de 8 ani. Articolele sale
au apărut în câteva dintre cele mai cunoscute publicații de IT din lume. În
paralel, este redactor știri, realizând reportaje și analize pe teme precum securitate cibernetică, noi tehnologii, piața
muncii în IT, companii și start-up-uri,
încercând să schițeze cât mai fidel lumea tech din Europa de Sud-Est pentru presa internațională. Portofoliul ei
include o serie de articole despre Acceleratorul de Particule de la Geneva, dar
și una despre contribuțiile românești
recente din domeniul cercetării.
Johann Stan, originar din Tîrgu-Mures, a obținut un doctorat în informatică de la Universitatea Jean-Monnet,
Saint-Etienne. A lucrat 4 ani ca cercetător la Bell Labs, perioadă în care
a realizat mai mult de 10 aplicații de
brevet și publicații științifice în dome-

niul rețelelor sociale și a sistemelor de
recomandare. În 2013 s-a mutat la Washington DC și a lucrat pentru National Institutes of Health ca cercetător în
procesări automate a textului în domeniul biomedical. Din 2015 lucrează ca
examinator de brevete la Oficiul European de Brevete din Haga. Este fondatorul TEDxTîrguMureș și pasionat de
inovația tehnologică.
Proiectele se pot depune pe mures.stiintescu.ro unde se depune o scrisoare
de intenţie, proiectul, după care urmează perioada de selecţie, se anunţă
câştigătoarele iar apoi partea cea mai
aşteptată, încheierea contractelor de
finanţare, bani pe care iniţiatorii proiectelor îi vor folosi pentru a da viaţă
unei noi tehnici de a învăţa.

Elevi și profesori din Turcia, Portugalia, Letonia, Estonia, Italia,
Polonia vor vizita Școala Gimnazială „Miron Cristea” din Toplița

Școala Gimnazială „Miron Cristea” din
Toplița este, începând de la 1 septembrie 2016, membră a două parteneriate
strategice școlare ERASMUS+ intitulate: Sustainable consumption and production in social life (2016-1-PL01KA219-026190_5) și Working with
movies – moving people and their ideas (2016-1-TR01-KA219-035176_2).
Ambele proiecte, finanțate în cadrul
programului european Erasmus+, se
vor desfășura pe o perioadă de doi
ani, fiecare proiect implicând câte pa-

tru schimburi transnaționale de elevi
și profesori la școlile țărilor partenere,
dintre care două vor fi găzduie în România, la Școala Gimnazială „Miron
Cristea” din Toplița.
Această cooperare internațională, care
implică aducerea laolaltă a oamenilor
din medii sociale diferite, va ajuta la
creșterea sentimentului de apartenență
la o comunitate europeană unită,
îmbunătățind competențe cheie precum: competențe TIC, abilități de comunicare, lucru în echipă, dialog inter-

cultural, acceptare socială, toleranță și
dezvoltarea spiritului creativ și inovator. De asemenea, interacțiunea directă
cu școlile și politicile europene va oferi
cadrelor posibilitatea de a explora noi
metode de predare, în conformitate cu
standardele europene.
Statisticile Agenției Europene de Mediu arată că Europa consumă mai
multe resurse decât majoritatea altor
regiuni din lume. Confruntându-ne cu
probleme de consum și utilizare excesivă a resurselor limitate, am decis să punem în aplicare un parteneriat școlar
internațional pentru sensibilizarea elevilor cu privire la consumul durabil și
benefic mediului înconjurător.
Pe baza unei analize aplicată în toate
școlile implicate, parteneriatul din cadrul proiectului Sustainable consumprion and production in social life
vine ca rezultat în urma a șapte luni de
negocieri purtate în mediul social, între parteneri și urmărește promovarea
necesității unei atitudini prietenoase
asupra mediului și dezvoltarea unui
comportament responsabil de consum
durabil.
Proiectul Working with movies-moving people and their ideas a fost inspirat
de un comunicat de presă al Comisiei

Europene, din data de 19 aprilie 2013,
Bruxelles. Potrivit acestui comunicat,
deși elevii și profesorii din Europa preferă utilizarea tehnologiei la clasă și
deși numărul calculatoarelor din școli
s-a dublat din 2006, cele mai multe
școli fiind conectate la internet, utilizarea tehnologiilor moderne în predare
se realizează inegal la nivel european,
astfel, nivelul competențelor digitale în
rândul elevilor variind. În acest sens și
în concordanță cu tematica largă a proiectului, ne propunem să realizăm filme educative de lungime medie, de actualitate și interes general, cu tematici
focusate pe valorile fundamentale ale
societății actuale: toleranța, respectul,
empatia, coexistența, reducerea rasismului, reducerea discriminării persoanelor cu handicap, reducerea excluderii din medii sociale diferite. Proiectul
are astfel un dublu beneficiu: pe de o
parte, elevii și profesorii se vor focusa
pe tratarea problemelor sociale, iar pe
de altă parte vor produce rezultate finale utilizând tehnologii moderne.
					
					
Coordonator proiecte prof. URBAN
Maria-Alexandra
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25 octombrie, Ziua Armatei Române

La mulți ani, militarilor români de pretutindeni!
Alexandra COTOI
Ziua Armatei Române este aniversată
an de an, în data de 25 octombrie. Cu
prilejul aniversării „Zilei Armatei României – 25 Octombrie”, Garnizoana
Tîrgu Mureş, a organizat în perioada
18 – 25 octombrie 2016 o serie de manifestări pentru celebrarea acestui eveniment. Acestea au debutat marţi, 18
octombrie 2016, cu deschiderea competiţiilor sportive de garnizoană „Cupa
25 Octombrie”.
Miercuri, 19 octombrie 2016, s-a
desfășurat în poligonul de tragere Sângeorgiu de Mureş „Cupa presei la tir”
cu participarea jurnaliştilor din instituţiile media mureşene. Jurnaliștii au
renunțat la camere video și microfoane,
înlocuindu-le cu armele, pentru a se
întrece în trasul cu arma. Punct ochit,
punct lovit, pentru jurnaliștii care au
simțit multă adrenalină, dar au dat dovadă de curaj în momentul în care s-au
pus în locul soldaților „am tras pentru
prima dată cu o armă, la început nu
vedeam prin lunetă, dar cu ajutorul
instructorilor militari, am reușit să manevrez arma. Le mulțumesc pentru că
m-au făcut să simt și adrenalină, și curaj, dar mai ales, le mulțumesc pentru
că ne apără chiar cu prețul vieții uneori” a mărturisit Noemi Curticăpean,
reporter Ardeal TV. Clasamentul final
a fost următorul: locul I echipa Antena
1, locul II echipa Zi de Zi și locul III
echipa Ardeal TV. „Este pentru a treia
oară când am șansa, prin intermediul
Armatei Române, să trag cu arma. E un
sentiment unic, și teamă, dar și curaj în
același timp. Sunt mândră de mine, am
evoluat mult, la această ediție țintind
foarte bine cu pușca, unde am obținut
punctaj maxim. Cu pistolul e mai greu,
dar sper ca la ediția următoare să fiu
pe prima treaptă a podiumului” a declarat Alexandra Cotoi, moderator TV
la Ardeal TV, la finalul competiției, de
unde s-a întors cu locul II la individual, unde locul I a fost obținut de Sorin
Tanțoș, iar locul III de Radu Daniel. „E

o competiție foarte populară în rândul
redacțiilor. Ne bucurăm că am reușit să
oganizăm activitatea în bune condiții și
a fost una de excepție, atât prin participare cât și prin rezultatele obținute de
trăgători. Această activitate face parte
din calendarul Zilei Armatei României, sărbătorită în 25 octombrie, calendar care cuprinde o serie de activități
pentru a sărbători cum se cuvine ziua
Armatei Române” a precizat la finalul competiției col. Valentin Iacob,
locțiitorul comandantului Brigada 6
Operații Speciale „Mihai Viteazu” Tîrgu Mureș.
Vineri 21 octombrie 2016, în cadrul
programului „Ziua Armatei României în şcoli”, militari din forțele pentru operații speciale au participat la
activități de informare și prezentare
tehnică organizate la Colegiul Naţional
„Alexandru Papiu Ilarian”, respectiv la
Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu”
din Tîrgu Mureş. În aceeași zi între
orele 12.00 și 14.00 la Cercul militar
Tîrgu Mureş a avut loc un simpozion
intitulat sugestiv „Armata României
- tradiţii şi evoluţii actuale”. La finalul
simpozionului au fost premiate loturile reprezentative ale instituţiilor din
cadrul sistemului naţional de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională,
participante la competiţiile sportive
desfăşurate la nivelul Garnizoanei Tîrgu Mureş.
Duminică 23 octombrie, începând cu
ora 10.00, în Piața Trandafirilor din
Tîrgu Mureș s-a desfășurat „Crosul Armatei 2016” în cadrul căreia, în fiecare
an, mureșenii aleargă în scop umanitar
alături de militarii garnizoanei Tîrgu
Mureș, iar marţi, 25 octombrie, începând cu ora 11.00, în Piaţa Victoriei s-a
desfăşurat o ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane care s-a
încheiat cu defilarea gărzii de onoare.

Istoria zilei de 25 octombrie
Ziua Forțelor Armate Române a fost
sărbătorită pentru prima data la 2 oc-

tombrie 1951, iar din anul 1959 a fost
stabilită ca zi aniversară ziua de 25 octombrie. Devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc,
data de 25 octombrie a rămas întipărită
în sufletele românilor ca zi în care țara
își sărbătorește armata și pe cei care au
fost în slujba ei.
După 23 august 1944, România a avut
o contribuție substanțială la eforturile
de război ale Națiunilor Unite. Armata
româna trebuia să contribuie la efortul
de război al aliaților cu peste 12 divizii de infanterie, conform articolului 1
al Convenției de Armistițiu (semnată
la 12/13 septembrie 1944), dar aces-

te forțe au crescut constant în pofida
dificultăților întâmpinate în cooperarea militară româno-sovietică.
Ofensiva pentru eliberarea părții de
nord-vest a României, începută la
9 octombrie 1944, a fost inclusă în
operațiunea ofensivă „Debrețin”, planificată și condusă de Înaltul Comandament Sovietic, obiectivele acesteia fiind
atinse în data de 25 octombrie 1944
când au fost eliberate localitățile Carei
și Satu Mare. Semnificația victoriei este
data de eliberare a teritoriului național,
ocupat temporar în urma Dictatului de
la Viena din 30 august 1940.

gia Zsigmond. Programări la telefon
0741127763, dr. Dali Reka

Pierdut autorizaţie de funcţionare
pentru anul 2016 a societăţii comerciale SC EQUINOXE ROYAL SRL, cu
sediul în Reghin, str Iernuteni nr.158
,jud Mureş.

Shoe Box din nou la Reghin
Cezara ŞTEFAN
După ce anul trecut a lipsit de pe harta proiectului, Reghinul face din nou
parte din acţiunea Cadoul din cutia de
pantofi « Shoe Box » ce se va desfăşura
în luna decembrie a acestui an.
Pentru ca această acţiune să aibă succes la nivel de Reghin este nevoie de
voluntari şi donatori. Locaţiile unde se
vor colecta cutiile cu cadouri, cât şi alte
informaţii legate de această campanie,
vor fi anunţate pe pagina de facebook
Shoebox Reghin.
Poţi fi parte din această acţiune caritabilă prin voluntariat, informaţii, susţinere şi distribuirea evenimentului. Ca

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

voluntar, poţi ajuta pregătind o cutie,
ajuți în procesul de colectare și distribuire a cadourilor. Poţi totodată, să dai
o mână de ajutor la distribuirea de pliante şi afişe.
Această acţiune a devenit de curând
marcă înregistrată, fapt prin care se
speră să fie descurajaţi cei care încearcă
să tragă acest proiect spre alte zone decât cele pentru care a fost destinat.
Shoe Box a fost organizat pentru prima dată în urmă cu zece ani, iniţiativă
ce aparţine unui clujean ce a reuşit să
trasforme acţiunea la nivel naţional.

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

Închiriez spaţiu comercial în Reghin,
strada Şcolii, nr 14. Informaţii la telefon: 0744.573.770
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Toamnă bogată la cea de-a XV-a ediție a Sărbătorii
Mărului de la Batoș
Laura POP

Toamna este anotimpul în care
se numără bobocii, poamele
și bogățiile specifice acestui
anotimp bogat. Și în acest an,
Primăria și Consiliul Local
Batoș, Asociația “Mărul de Aur”
și Grupul producătorilor de mere
Dedrad- Batoș, au organizat în
perioada 8-9 octombrie cea de-a
XV-a ediție a tradiționalului eveniment, Sărbătoarea Mărului.

Întreceri sportive la cea
de-a XV-a ediție a Sărbătorii Mărului
Evenimentul a debutat sâmbătă, 8 octombrie cu numeroase întreceri sportive, devenite deja o tradiție ca debutante a acestei sărbători. Cupa ”Mărul
de Aur”, la minifotbal, tenis de masă,
șah, trasul funiei sau crosul, au fost
competițiile care i-au făcut pe tinerii
comunei Batoș și nu numai, să-și arate
abilitățile sportive. Talentul acestora a
fost răsplătit cu premii, diplome și cupe
de către organizatori. Sărbătoarea Mărului de la Batoș a continuat cu ziua de
duminică, 9 octombrie, prin primirea
oficialităților județului Mureș, care au
vizitat standurile producătorilor cu
produse naturale, fructe și deserturi
delicioase, preparate de vrednicele gospodine ale comunei.

Localitatea Dedrad a amenajat în acest an decorul
sărbătorii
Devenit deja o tradiție faptul ca scena
și standul comunei Batoș să fie amenajat pe rând de satele aparținătoare,
de această dată localitatea Dedrad a
fost cea care a surprins oaspeții cu
un decor minunat de toamnă, dar și

cu tradiționala și uriașa prăjitură cu
mere, pregătită de gospodinele satului. În deschiderea evenimentului,
oficialitățile județului au subliniat
importanța majoră și potențialul deosebit pe care-l are zona Batoșului în
ceea ce privește producția de mere.
”Zona Batoș dispune de condițiile pedoclimatice necesare cultivării în special a mărului și consider că acest sector
trebuie revigorat, mai ales din punctul
de vedere al produselor autohtone, iar
legea care oferă șansa producătorilor
autohtoni să-și vândă produsele în
supermarketuri este una binevenită.
Devenită deja o tradiție, Sărbătoarea
Mărului a ajuns la a XV-a ediție, eveniment care nu putea fi organizat în
altă parte decât aici, la Batoș, ea fiind
una dintre cele mai renumite zone pomicole din județ” a declarat dr. Lucian
Goga, prefectul județului Mureș.
”Nu am mai trecut prin aceste locuri
de pe vremea când umblam la cules de
mere, din perioada liceului. Îmi pare
bine să fiu prezent la acest festival al
mărului, care a devenit un obicei foarte frumos, ajuns la a XV-a ediție, prilej
prin care vreau să felicit organizatorii,
în frunte cu domnul primar care an de
an oferă celor din zonă, șansa de a se
întâlni. Pe lângă acest lucru, există și o
zicală care spune că dacă consumăm un
măr pe zi, vom sta departe de doctori și
medicamente. Vă doresc ca Dumnezeu
să vă țină sănătoși și să produceți multe mere, pentru că Batoșul și împrejurimile lui reprezintă cea mai bună zonă,
unde mărul este cea mai bună avuție”
a declarat Péter Ferenc, preşedintele
Consiliului Judeţean Mureş.

Sărbătoarea Mărului de la
Batoș, sursă de inspirație
pentru deputatul Gliga Vasile Ghiorghe

”Mă bucur să fiu din nou alături de locuitorii comunei Batoș. Faptul că este

cea de-a XV-a ediție, iar noi la Reghin
am organizat cea de-a XIV-a ediție a
Zilei Recoltei, pot spune că ne-am inspirit de la cei de aici. Mi-aș dori ca
la fiecare intrare și ieșire din comuna
Batoș să fie un măr uriaș ca simbol al
acesteia” a declarat deputatul Gliga Vasile Ghiorghe.

Producătorii sărbătoriți și
felicitați la Batoș
”Mă bucur că am ajuns să sărbătorim
recolta de la Batoș într-o asemenea zi
frumoasă de toamnă, dar mai cu seamă, îi sărbătorim pe cei care au făcut
posibilă această recoltă, pe cei ce au
trudit în livadă. Vreau să le mulțumesc
acestora, pentru că în ciuda condițiilor
climatice grele sau a unor dificultăți
financiare, ei continuă să muncească

și în cele din urmă să dăruie ceea ce
puteți vedea aici, pe standurile lor” a
precizat Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoș.
Sărbătoarea Mărului a oferit publicului
prezent și un spectacol folcloric deosebit. Ansambluri și soliști vocali din
zonă și nu numai, au oferit momente
deosebite. Cunoscutul și îndrăgitul
Cristian Pomohaci, a fost invitatul de
onoare, acesta adunând în fața scenei
un număr semnificativ de oameni, care
au rezonat, în ciuda vremii răcoroase
de toamnă. Sfârșitul evenimentului a
fost marcat de o discotecă în aer liber
și de tradiționalul concurs de tras al
remorcii.
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Răul de mișcare

Kinetoza sau răul de mișcare este o
afecțiune care apare la unele persoane
atunci când sunt supuse la mișcare, în
timpul călătoriei cu un vehicul. Există
situații în care starea de rău se poate
declanșa și de la vizionarea de filme 3D
sau jocuri video, mișcări cu aparatele
din parcurile de distracții.
La nivelul creierului sunt transmise
informații contradictorii de la nivelul
analizatorului vestibular, din urechea
internă, responsabil de mecanismele
echilibrului, care sesizează mișcarea și
de la nivelul analizatorului vizual, responsabil de vederea spațială, care sesizează o aparentă imobilizare. Reacția
la nivelul sistemului nervos central
este una de activare a centrului emezei
(greței) din creier.
Experţii consideră că răul de maşină
sau răul de mişcare, se datorează faptului că oamenii au început recent să
călătorească cu maşini, autobuze sau
bărci, iar creierul nostru nu s-a adaptat
total.
Răul de mișcare afectează cel puțin
25% din populația lumii, dintre care
cei mai sensibili sunt copiii cu vârste
de până la 12 ani.

sărcinate, aflate la menstruație sau care
urmează tratamente hormonale, sunt
mult mai ușor afectate.
Persoanele care suferă de migrene sunt
mult mai predispuse la kinetoză, iar
când aceasta se declanșează, este adesea însoțită și de dureri de cap
Medicamente care accentuează stare
de rău asociată kinetozei: unele antibiotice (metronidazol, eritromicină),
antiparazitare (de tipul albendazol, tiabendazol, Iodoquinolul, clorochină,
meflochină), contraceptive orale, unele
antidepresive (fluoxetina, paroxitene,
sertraline), codeine, morfina, digoxina, aminofilina utilizată în tratamentul
astmului.

Simptomatologia răului de
mişcare

Kinetoza debutează brusc, cu senzație
de greață, amețeală și transpirație rece,
paloare, vărsături, frisoane, dureri de
cap, oboseală. În general simptomele dispar după încetarea mișcării sau
după câteva zile în care organismul se
adaptează. Răul de mare era cunoscut
încă din antichitate. Hipocrat afirma că
„navigația pe mare demonstrează cum
nu se poate mai bine că zgâlțâiala corpului îi produce stricăciuni”.

Factori de risc care predispun anumite persoane la
rău de mișcare
Metode profilactice de preSexul - bărbații sunt mult mai rar venire a răului de mișcare
afectați, dar femeile, în special cele în-

În timpul călătoriei pe mare este

recomandată plasarea la mijlocul
ambarcațiunii, iar în timpul călătoriei
cu avionul, solicitarea locurilor de lângă aripa avionului. Atunci vă deplasați
cu mașina, ocupați locul din față.
Încercați să reduceți mișcările bruște
ale capului și să vă fixați privirea pe
linia orizontului. Evitați consumul de
alcool sau alimente bogate în calorii
înainte sau în timpul deplasărilor, preferându-se alimentele ușor digerabile
și lichide, în cantități mici. Atunci când
vă deplasați cu autovehiculul, evitați cititul sau privitul la video. Alegeți să vă
așezați în mijloacele de transport în comun, pe un loc aflat în sensul de mers.
Un alt lucru care vă va ajuta este să
mestecați gumă pe perioada călătoriei,
fumatul fiind interzis. Evitați mirosurile puternice și consumul de alimente
condimentate înainte de călătorie. Ca
ultime sfaturi, asigurați aer proaspăt
în mijlocul de transport și încercați să
dormiți pe timpul călătoriei.
Dacă apar simptomele de rău de
mișcare, următoarele lucruri vă pot fi
de folos:
să se consume câțiva biscuiți
sărați
se recomandă o înghițitură de
apă minerală sau apă tonică
respirarea de aer proaspăt
adoptarea poziției la orizontală sau măcar menținerea în poziție
fixă a capului.

Tratamentul medicamentos
al răului de mișcare:

Majoritatea medicamentelor sunt eficiente dacă sunt administrate înainte
de plecarea în călătorie. Se recomandă
medicamente antihistaminice de tip
Emetostop, Emetiral, anticolinergice ca
plasturi cu Scopolamina (Transderm
Scop) sau tablete (Scopace).

Procesul de îmbătrânire poate fi
întârziat cu ajutorul exercițiilor fizice.
Studiile recente arată că 25 de minute pe zi de mers pe jos, adaugă 7
ani de viață. Exercițiile moderate pot
înjumătăți riscul de deces cauzat de un
atac de cord în rândul celor cu vârsta
cuprinsă între 50 și 60 de ani.
Există două moduri de a te gâdila:
gargalesis și knismesis. Gargalesis este
un tip de gâdilat puternic, ce produce
râsul și mișcările necontrolate ale corpului, în timp ce knismesis apare când
mișcările și senzațiile sunt ușoare,
mai mult percepute ca o mâncărime
(prurit).
O echipă de cercetători americani au
demonstrat rolul inhibitor al unui
antioxidant derivat din struguri și care
se găsește în vin (resveratrolul) asupra
bacteriei care provoacă acneea - Propionibacterium acnes. Resveratrolul
este antioxidantul pentru care unii
medici recomandă consumul moderat de vin pentru păstrarea sănătății
inimii.
Premiul Nobel pentru Medicină în
2016 a fost câștigat de profesorul Yoshinori Ohsumi, specializat în biologie
celulară de la Institutul Tehnologic
din Tokyo. Premiul Nobel îi revine
pentru descoperirile sale în domeniul
mecanismelor autofagiei, descoperind
mecanismul prin care celulele își distrug și își reciclează propriul conținut,
ceea ce ar putea duce la o mai bună
înțelegere a unor boli precum cancerul, afecțiunile neurodegenerative și
cele infecțioase.
Sursa: www.romedic.ro
www.nobelprize.org
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Mureș, dorurile tale...
În perioada 27-28 octombrie, Centrul
Județean pentru Cultură Tradițională și
Educație Artistică Mureș (C.J.C.T.E.A.
Mureș), în colaborare cu Consiliul
Județean Mureș, Primăria și Consiliul
Local Reghin și Casa de Cultură „dr.
Eugen Nicoară” Reghin, au organizat cea de-a IV- a ediție a Festivalului
de interpretare a cântecului popular
„Mureș, dorurile tale...”.
Preselecția a avut loc vineri, 30 septembrie, iar juriul de specialitate, format
din artistul Ciprian Istrate, cercetător
științific Maria Borzan, redactor muzical Maria Costea Lirca, conferențiar
universitar Ramona Preja și Iuliu Praja,
manager C.J.C.T.E.A Mureș, a admis
14 concurenți. Astfel, Adela Săbăduș,
Maria Grama, Răzvan Porime, Dorina Iuliana Oprea, Adriana Dunca,
Alex Naghi, Raul Andrei Tamba, Larisa Cotoi, Daiana Suceava, Loredana
Gor, Adina Nistor, Miruna Andreea
Dina, Maria Emanuela Câmpean și
Ionel Bumbu s-au luptat prin intermediul cântecului popular pentru Marele
Trofeu al Festivalului. Tinerii interpreți
au interpretat o doină sau baladă fără
acompaniament muzical, pentru ca
apoi să cânte alături de orchestră. La final, concurenții și-au prezentat portul
popular pe care îl reprezintă.

Răzvan Porime – câștigătorul
Marelui Trofeu

Calitatea vocii și a interpretării, autenticitatea și valoarea artistică a pieselor,
ținuta scenică, precum și frumusețea
și autenticitatea costumului popular
au fost criteriile conform cărora juriul a atribuit mult râvnitul Trofeu al
Festivalului. Răzvan Porime a fost cel
care a reușit să uimească juriul prin
interpretarea curată, plină de emoție și
calitate, fiind declarat câștigătorul Marelui Trofeu. Juriul a mai atribuit locul
I, Miruna Andreea Dina, locul II a fost
obținut de Maria Grama, iar locul III
i-a revenit Adinei Nistor. Festivitatea
de premiere și Gala Laureaților a avut
loc în data de 28 octombrie, în cadrul
unui spectacol folcloric, pe scena Casei de Cultură „dr. Eugen Nicoară”.
Organizatorii au pregătit un adevărat
regal muzical oferit de interpreți de
muzică populară consacrați Vlăduța
Lupău, Dorina Oprea, Nicolae și Nicolae Mureșan Junior, Alexia Aștelian
și Cosmin Cotârlă, evenimentul fiind
prezentat de Anca Branea, interpret de
muzică populară și moderatorul emisiunii „Buchet folcloric ardelean” la
Ardeal TV.

6

NR 112

7

RECLAME

AICI
POATE FI
RECLAMA TA!

NR 112

AGRICULTURĂ

8

Ordonanța de Urgență privind reglementarea înființării și
funcționării Sistemului Național Mutual Agricol de gestionare a riscurilor
Alexandra COTOI
Fondul Mutual Agricol va acorda
compensații financiare fermierilor români în caz de calamitare a culturilor
agricole sau dacă au suferit pagube în
fermele de animale.
Înființarea Fondului Mutual, are drept
scop acordarea de compensații fermierilor activi care contribuie financiar la
constituirea fondului de compensare.
Actul reglementează și modul de acordare a compensațiilor financiare pentru fermierii activi contributori prin
Sistemul național mutual agricol de
gestionare a riscurilor, în cazul producerii evenimentelor care generează
pierderi economice.
Administrarea Fondului se realizează
prin Agenția pentru Administrarea
Fondului Național Mutual Agricol,
care se înființează ca instituție publică,
autonomă, cu personalitate juridică în
coordonarea Ministerului Agriculturii
și care se finanțează din subvenții de la
bugetul de stat, prin bugetul MADR și
din venituri proprii.
În vederea stabilirii și recunoașterii
naturii riscurilor, intensității daunelor
produse și delimitării arealului în care
se produc evenimentele care generează pierderi, se înființează Comisia
Națională pentru Monitorizarea Riscurilor din Agricultură, organism colegial interinstituțional, fără personalitate

juridică, pe lângă MADR.
La nivel județean se constituie comisiile județene pentru constatarea pagubelor, așa numitele comisii județene,
care funcționează pe lângă Instituția
Prefectului, cu scopul de a analiza,
evalua, constata și certifica producerea
evenimentelor, arealul și intensitatea
pagubelor.

Beneficiarii compensațiilor
Compensațiile se acordă pentru pierderi economice cauzate de fenomene
climatice nefavorabile, boli ale animalelor, organisme dăunătoare plantelor
sau de un incident de mediu inclusiv
prin contribuții financiare în baza Regulamentului 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
17 decembrie 2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005
al Consiliului, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L,
nr. 347 din 20 decembrie 2013. Sunt
vizați fermierii activi care au contribuit mai mult de 5 ani la constituirea
fondului de compensare. Consiliul
de Administrație este cel care aprobă
acordarea stimulentelor, dacă rezerva
financiară a fondului de compensare a depășit cu cel puțin 20% cuantumul maxim necesar pentru acoperirea

eventualelor riscuri.
Stimulentele acordate reprezintă diminuarea procentuală a contribuției
la fondul de compensare. Compensaţiile financiare se plătesc de către
Agenție direct fermierilor contributori
care au înregistrat pierderi economice. Compensațiile financiare se acordă exclusiv fermierilor activi, care au
achitat contribuția financiară până la
31 decembrie a anului precedent celui în care s-a produs paguba pentru
care se solicită ajutorul. Agenția poate
implementa și măsuri de stabilizare a
veniturilor fermierilor, sub forma unor
compensații din fondurile proprii create în acest scop, prin contribuția financiară a fermierilor activi și gestionate
distinct de către Agenție, pentru acoperirea pierderilor cauzate de scăderea drastică a veniturilor, ca urmare a
volatilității prețurilor sau a altor cauze
legate de instabilitatea pieței.

Cine administrează
compensațiile?

Fondul de compensare financiară gestionat de Agenție se constituie din
contribuțiile fermierilor activi, în cuantumul și în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, inițiată de MADR
la propunerea Agenției și se utilizează
pentru acordarea compensațiilor financiare, precum și pentru asigurarea
contravalorii serviciilor de gestionare a
fondului de compensare.

Fondul de compensare este fond bănesc special, definit conform Legii nr.
500/2002 privind finanțele publice,
care se colectează și se păstrează la Trezoreria Statului. Veniturile proprii ale
Agentiei se constituie din contravaloarea serviciilor de gestionare a fondului
de compensare, calculată prin aplicarea
unui procent din fondul de compensare, care se aprobă anual prin ordin al
ministrului agriculturii și dezvoltarii
rurale, la propunerea Agenției.

Definiții prevăzute în normele metodologice

Dezastrul natural – eveniment spontan de natură biotică sau abiotică care
generează tulburări importante ale
sistemelor de producție agricolă, provocând pagube economice importante pentru sectorul agricol, recunoscut
oficial
Fenomene climatice nefavorabile – seceta, înghețul din timpul iernii, înghețul târziu, inundațiile, ploile
abundente și de durată, care îndeplinesc condițiile de a fi asimilate unui
dezastru natural recunoscut oficial
Incident de mediu – apariția unui caz
specific de poluare, de contaminare sau
de degradare în ceea ce privește calitatea mediului, care este legată de un eveniment specific și limitat din punct de
vedere geografic. Nu sunt considerate
incidente de mediu schimbările climatice sau poluarea atmosferică.

Abonamente decontate integral pentru elevi
Laura POP

Abonamentele acordate elevilor de
către operatorii de transport pentru
distanțe de până la 50 de kilometri,
vor fi decontate integral, aceasta fiind una dintre măsurile de reducere
a abandonului școlar, în condițiile în
care principala cauză o reprezintă costurile aferente participării la cursuri.
Decizia a fost luată de Guvern, printr-o
Ordonanță de Urgență, având în vedere faptul că în anul școlar 2015-2016,
peste 125.000 de elevi au făcut naveta
zilnic folosind transportul în comun

pentru a ajunge la cursuri. Potrivit actului normativ, operatorii de transport
rutier vor avea obligația să emită abonamente pentru transportul elevilor,
abonamente ce vor fi decontate integral
din bugetul de stat pentru distanțe de
până la 50 de kilometri. De menționat
faptul că, începând cu anul 2013, mecanismul de decontare a navetei elevilor a fost plafonat și nu acoperă integral
tariful decât pentru o mică parte din
abonamentele emise de transportatori.
În multe cazuri, diferența de preț nedecontată este mare și constituie motiv
de abandon școlar, mai ales în zonele
slab dezvoltate, unde costurile cu na-

veta sunt ridicate în raport cu veniturile familiilor. Distanța medie la nivel
național pe care trebuie să o parcurgă
un elev care face naveta este de 18 kilometri. Prețul mediu al unui abonament
lunar pentru această distanță este de
circa 150 lei. Din această sumă, elevului i se decontează în prezent 56 de
lei, astfel că aproape 100 de lei trebuie acoperiți lunar din bugetul familiei.
Un alt capitol inclus în Ordonanța de
Urgență are în vedere reglementarea
tarifului maximal per kilometru aferent abonamentului elevilor. Mai exact,
actul normativ stabilește că tariful
maximal per kilometru aferent abona-

mentului de transport pentru elevi se
stabilește și se actualizează prin hotărâre a Guvernului. De asemenea, metodologia de calcul a tarifului maximal se
aprobă tot prin Hotărâre a Guvernului.
Decontarea integrală a costurilor pentru naveta elevilor a fost, de altfel, una
dintre solicitările adresate Guvernului
de către asociațiile reprezentative ale
elevilor, Organizația Salvați Copiii și
federațiile sindicale reprezentative din
educație.

S-a stabilit data pentru Târgul de Iarnă din Reghin
Chiar dacă mai este ceva timp până la Sărbătorile de Iarnă, aleşii locali au hotărât în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local data desfăşurări Târgului de Iarnă din
Reghin. Astfel, Târgul de Iarnă din Reghin ce a devenit un eveniment cu tradiţie la noi în oraş se va organiza în perioada 1 decembrie 2016 – 7 ianuarie 2016 în zona
centrală, iar circulaţia în zona respectivă va fi închisă în toată această perioadă.
Şase căsuţe din lemn provizorii vor fi închiriate prin licitaţie publică, ce vor fi amplasate în Parcul Central. În cadrul evenimentului îşi vor putea desfăşura activitatea
agenţi economici ce vor comercializa produse alimentare şi nealimentare specifice perioadei de iarnă. (C.Ş.)
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Vasile Gliga: „Rămân același”
Raluca CREŢ Tineret Mureș, Iuliana Rus și consilie-

PSD Mureș a prezentat lista propunerilor pentru alegerile parlamentare din
11 decembrie 2016.
Lista a fost aprobată în ședința Biroului Permanent Județean, aceasta fiind
validată cu unanimitate de voturi în
ședința Comitetului Executiv Județean.
Astfel, la Camera Deputaților, lista este
deschisă de deputatul Florin Buicu,
urmat de consilierul județean Dinu
Socotar și primarul din Ibănești, Dan
Vasile Dumitru. Pe listă se mai află,
în ordine, primarul comunei Rușii
Munți, Ilie Chiș Bălan, primarul din
Deda, Lucreția Cadar, primarul din
Sighișoara, Ovidiu Mălăncrăvean, consilierul județean Cosmin Pop, primarul
din Iclănzel, Ciprian Sand, directorul
de îngrijiri medicale al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș,
Angela Moldovan și consilierul local
av. Sergiu Papuc.
La Senat, lista este deschisă de Horea
Soporan, președinte PSD Tîrgu-Mureș,
urmat de primarul din Luduș, Cristian
Moldovan, vicepreședintele Consiliului
Județean Mureș, Alexandru Cîmpeanu,
consilierul județean Ioan Gliga, directorul Direcției Județene pentru Sport și

rul județean Dragoș Bardoși.
Lista de candidaţi ai PSD Mureş va fi
aprobată de Comitetul Executiv Naţional al partidului.
Preşedintele PSD Mureş, deputatul Vasile Gliga, a arătat că această listă a fost
construită pentru a răspunde cerinţelor cetăţenilor din judeţ, dar şi pentru
a aduce un suflu nou partidului şi Parlamentului. „Am ales oameni specialişti pe domeniul lor, medici, profesori,
ingineri, oameni de afaceri care şi-au
demonstrat competenţele manageriale,
persoane cunoscute şi apreciate de cetăţeni, care să acopere zonele esenţiale
ale judeţului. Sunt persoane cu experienţă, în care am toată încrederea şi pe
care îi voi sprijini prin experienţa mea
atât în campania electorală cât şi după,
în activitatea lor din Parlament”, a declarat Vasile Gliga.
Deputatul rămâne preşedinte al PSD
Mureş şi îşi va dedica tot timpul cetăţenilor din judeţ, care cereau audienţe,
inclusiv în zilele de activitate la Bucureşti. „În ceea ce mă priveşte, mi-am
asumat cu multă responsabilitate o
misiune în primul rând pentru mureşeni, pe care, spre deosebire de alţi
politicieni cărora nu le-au ieşit calcu-

lele politice, mă angajez să o duc mai
departe. În cei opt ani de mandat, din
cauza prezenţei mele la Bucureşti, nu
am reuşit să fiu tot timpul alături de cei
care m-au căutat, deşi am revenit de fiecare dată şi am făcut tot posibilul să îi
ascult. De data aceasta, voi fi disponibil
şapte zile din şapte, pentru că oamenii
au nevoie de cineva care să îi înţeleagă
şi la care pot apela măcar pentru un sfat
şi o vorbă bună. Ca preşedinte PSD, mă
voi dedica în continuare dezvoltării

partidului, de data aceasta mai activ
pe teren, şi voi avea un cuvânt greu de
spus la şedinţele Comitetului Executiv
al Partidului, acolo unde, de fapt, se
iau deciziile adevărate pentru ţară, de
la pachetele legislative din Parlament,
până la susţinerea unui ministru sau a
unui Guvern. Voi rămâne același, la fel
de aproape de oameni”.

Vârstnicii din Ibăneşti „Au strâns toamnă după toamnă”
Laura POP
Fiecare generaţie zâmbeşte când e vorba de părinți, râde când e vorba de bunici şi se minunează când e vorba de
străbunici, cuvinte de mare adevăr ce
umplu sufletele multor persoane de
emoţie şi speranţă. În fiecare an, în
luna octombrie, persoanele de vârsta a
treia din comuna Ibăneşti sunt sărbătorite cu mare cinste şi bucurie. Primăria şi Consiliul Local Ibăneşti au oferit
bunicilor, o zi de neuitat, presărată cu
multe momente frumoase şi emoţionante. De la buchete de flori, lacrimi de
emoţie, diplome de merit, dar şi premii
în bani, au fost surprizele pregătite
pentru cei care au trecut de venerabila
vârstă de şaizeci de ani. Evenimentul a
debutat cu recitalul tradiţionalului „La
mulţi ani” de către cunoscutul interpret de muzică populară Angel Avram,
moment emoţionant ce a adus lacrimi
de fericire în ochii senini ai bunicilor
cu părul nins de greutăţile timpului.
Şi la această ediţie, longevitatea căsătoriilor a fost felicitată de organizatori
şi răsplătită cu diplome, buchete roşii

de trandafiri şi premii substanţiale în
bani. Timp de câteva ore, sala mare a
Căminului Cultural din Ibăneşti Pădure a răsunat de cântece şi jocuri
populare, ale cunoscuţilor interpreţi
de muzică populară din zonă, precum
Monica Pârlea, Angel Avram, Florina
Oprea, dar şi a Ansamblurilor „Doina Mureşului” şi „Ibăşteana” cu cele
două formaţii pe care le deţine. Ansamblul „Doina Mureșului”, al Casei
Municipale de Cultură, „dr. Eugen
Nicoară” din Reghin, coordonat de

Valerica Frandăș, a evoluat pe scena
de la Ibănești Pădure, cu o serie de
suite de dansuri, specifice mai multor
zone ale țării, stârnind ropote de aplauze și apreciere. O surpriză deosebită
a constituit-o evoluţia unui nou grup
vocal, recent înfiinţat, intitulat „Asteas ibăştencele”, format dintr-o mână de
vrednice femei din Ibăneşti. Pe lângă
surprizele muzicale, doamnele şi domnişoarele din sală au avut posibilitatea
de a participa la o tombolă, iar cele mai

norocoase dintre ele au plecat acasă cu
premii consistente, constând în ustensile şi obiecte de bucătărie, necesare
oricărei gospodine. La final, invitaţii
s-au putut bucura de o gustare caldă
oferită de către organizatori.
sursa foto: facebook Comuna Ibăneşti
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Partidul Național Liberal și-a definitivat listele pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016
Alexandra COTOI Șopterean, Bianca Minodora Teth, Dan tivi parlamentari, care a susținut dezAceastă componență a fost validată de
către Biroul Politic Național în data de
20 octombrie la București. Astfel, la Senat, PNL Mureș îi propune în ordine pe
Cristian Chirteș, Ionela Balaș, Ovidiu
Tudor Ilieș, Maria Algehmy, Meluș Florian Coman și Iosif Dan Colceriu, iar
la Camera Deputaților, Doru Oprișcan,
Florin Urcan, Mara Togănel, Nicu
Aurel Bumb, Ovidiu Moldovan, Ioan

Cristian Chirteş

Dumitru Simion, Ioan Gabriel Gabor
și Ionuț Ovidiu Cengher. Programul de
guvernare al PNL, intitulat „Reclădirea
Naţională”, are ca obiectiv punerea în
operă a principiilor şi obiectivelor platformei „România lucrului bine făcut”.

Cristian Chirteș este în prezent Deputat în Parlamentul României, membru
în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii
specifice. A fost unul dintre cei mai ac-

Doru Oprişcan

voltarea rurală și promovarea produselor tradiționale românești, fiind unul
din inițiatorii legii ce prevede ca marile
magazine să aibă pe rafturi carne, fructe şi legume din producţie românească
în proporţie de cel puţin 51%
Doru Oprișcan liderul interimar al Partidului Național Liberal Mureș, ocupă
prima poziție pe lista de candidați la
Camera Deputaților. A fost membru în
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare în perioada 2008-

2012 în Parlamentul României
Florin Urcan este în prezent Deputat
în Parlamentul României, aflat la primul mandat, 2012-2016, fiind membru
în Comisia de administraţie publică şi
amenajarea teritoriului, o voce importantă în special pentru comunităţile reprezentate. Un nou mandat de deputat
în Parlamentul României este generat
de dorinţa de a duce la îndeplinire reforma sistemului administrativ din România.

Florin Urcan

Viorica Veţian la 100 de ani cu „mintea întreagă şi sufletul
curat”

Dora PATRON
Plină de viaţă şi pusă pe povești,
reghineanca Viorica Veţian,
ne-a primit cu braţele deschise
pentru a o felicita la împlinirea
vârstei de 100 de ani. Primarul
municipiului Reghin, Maria
Precup a ţinut să o viziteze pe
doamna Viorica, cadorisind-o cu
un buchet de flori și tort, aflând
astfel prin această vizită povestea
de viaţă a acesteia. Scurta vizită
ne-a încărcat pe toţi cu energie
pozitivă şi poftă de viaţă, doamna Viorica fiind un exemplu
demn de urmat.

Cu mintea întreagă şi sufletul curat
Cei 100 de ani nu au fost foarte uşori

pentru doamna Viorica, încercările
vieţii provocând-o să lupte şi să meargă mai departe. „Eu întotdeauna L-am
rugat pe Dumnezeu şi Îl rog zilnic să
aibă grijă de mine, să rămân pe picioarele mele cu mintea întreagă şi sufletul
curat” au fost cuvintele de încurajare
ale doamnei Viorica.

Povestea unei doamne puternice, Viorica Veţian
Secretul care a ajutat-o pe doamna Viorica să ajungă la această venerabilă vârstă, sănătoasă, a fost munca, rugăciunea şi cumpătarea, nefăcând niciodată
exces din nimic.
„Am avut o viaţă grea de la început,
am muncit mult în viaţă. M-am născut
la Băla, mama a fost refugiată acolo în
Primul Război Mondial, după război
ne-am întors la Şerbeni pentru că acolo
era moştenirea mamei, acolo am cres-

cut, am făcut şcoala primară la Şerbeni,
după ce am terminat cele patru clase am
urmat Gimnaziul în Reghin, alte patru
clase, iar apoi şcoala de învăţătoare de
la Blaj, acolo am şi rămas, unde m-am
întreţinut singură prin munca mea, iar
in 1938 am terminat şcoala după ce am
luat examenul la Centru de Examinare
din Deva. M-am reîntors la institutul
din Blaj unde am rămas şi m-am făcut
călugăriţă. Acolo am rămas până în
1939 când a început războiul. De la Blaj
am plecat la Cluj, unde am lucrat în învăţământ până în 1946, apoi am fost repartizată la Gimnaziul din Jucu de Jos
unde am predat Limba Română până
în 1948, când s-au desfiinţat Bisericile Greco-Catolice şi toate mănăstirile
Greco-Catolice. Am plecat la Obreja,
acolo aveam o casă. De acolo au venit
şi ne-au ridicat noaptea şi ne-au dus
la o mănăstire din Vâlcea. Au crezut
că ne vor lămuri ca maici, să trecem la
Biserica Ortodoxă. Nu au reuşit. Ne-au
împrăştiat pe la alte mănăstiri ortodoxe, au tot încercat timp de o lună să ne
convingă să trecem la ortodocşi, nu au
reuşit şi ne-au dat drumul. Nu am ştiut
unde să mă duc, casa mea a fost aici, în
Reghin. Am venit la Reghin unde am
fost primită de sora mea, am rămas aici
cu ea. Am fost urmărită de securitate
că propagam religia. Cu greu am reuşit
să-mi găsesc un serviciu, am apelat la
ajutorul domnului Petru Maior, am reuşit să lucrez zilieră, până la urmă am
fost încadrată la Cooperativa 23 August, după care s-a înfiinţat Cooperativa de Consum Uniunea Raională, am

lucrat acolo contabilă, am ajuns şefă
contabilă la Batoş. După câtva timp am
ajuns la Breaza până la pensionare în
1977. Am lucrat mult timp până când
a venit opoziţia de dreapta şi m-au dat
afară pentru că propag religia grecocatolică şi ce era să fac? M-am dus la
săpat de puieţi la ferma de către Breaza,
apoi am fost la Borsec la spălat de sticle
şi tot aşa, pe unde am apucat, să găsesc
ceva de lucru. După ceva timp am fost
chemată înapoi la Uniunea Raională unde am rămas tot în contabilitate
unde m-am pensionat din postul de revizor-contabil. Şi acum mai lucrez una
alta prin grădină, dar aşa cum pot, cu
bota sau cu sapa, să mă sprijin şi eu de
ceva. Mă rog în fiecare zi şi multumesc
Lui Dumnezeu că nu am fost bolnavă,
nu am stat la pat, secretul fiind munca,
rugăciunea şi cumpătarea. ”
Viorica Veţian este în pensie din 1977,
ani pe care probabil unii nu îi au ca vechime pe piaţa muncii. Acum se bucură de anii bătrâneţii alături de nepoţi,
care îi poartă de grijă şi îi fac zilele frumoase.
A fost o deosebită plăcere să cunosc o
femeie atât de lucidă şi veselă, care a
înfruntat toate greutăţile pe care le-a
întâmpinat în timpul vieţii. Pentru câteva momente, am preluat rolul de nepoată care a stat cuminte şi a ascultat
povestea de viaţă a bunicii descrisă în
detaliu.
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Marius Pașcan – primul pe lista PMP

Senatorul Marius Pașcan, președintele
interimar al PMP Mureș, și-a depus
marți candidatura pentru funcția de
deputat din partea Partidului Mișcarea
Populară. Marius Pașcan deschide ast-

fel lista la Camera Deputaților, pe locul
întâi la Senat fiind dr. Claudiu Puiac.
Pe listele PMP Mureș se regăsesc oameni tineri, bine pregătiți în domeniile lor: juriști, economiști, profesori,

farmaciști, ingineri și studenți.
Senatorul Marius Pașcan s-a alăturat
echipei PMP Mureș ca urmare a deciziei PNL Mureș de a nu-l mai susține
pentru un nou mandat, în ciuda faptului că Pașcan este, conform datelor oficiale, cel mai activ parlamentar
mureșean, în top 15 la nivel național.
Activitatea sa politică poate fi rezumată astfel: 309 luări de cuvânt în plen,
82 de declarații politice, 64 de inițiative
legislative, 80 de întrebări, interpelări,
precum și 8 moțiuni. Marius Pașcan
a început lupta pentru menținerea în
patrimoniul național a pădurilor Văii
Mureșului Superior și Văii Gurghiului, încă de pe vremea când îndeplinea

funcția de Prefect al județului Mureș.
De atunci și până acum, a reușit să readucă patrimoniului suprafețe însemnate de păduri, care erau sortite pieirii.
Prin această luptă a deranjat clasa politică din România, PNL retrăgându-l
din cursa electorală. Marius Pașcan va
candida în 11 decembrie pe lista PMP.
Marius Pașcan a declarat că rămâne
consecvent principiului care l-a călăuzit și până acum în activitatea politică,
acela de a fi alături de oameni și de a
încerca să le rezolve problemele.
C.M.

Copiii de la sat se implică în amenajarea laboratoarelor de informatică din școlile unde învață

Daniela STAICU pe acești copii în urmă cu un an, când Mureș. Peste 210 copii (clasele 0-VIII) Ruxandra Vodă, reprezentantul firmei

Curiozitatea și bucuria că vor avea
în școală un laborator de informatică funcțional i-a determinat pe câțiva
elevi de gimnaziu dintr-un sat din
Mureș să se implice în amenajarea
unui laborator de informatică în școala
în care învață. Acest laborator este primul din cele 3 create de asociația Merci
Charity Boutique și Telekom în proiectul de amenajare de laboratoare de
informatică la școli de la sate „Internet
la sat”.
„Locuiesc la sat, într-o comună din
Mureș, unde drumul este neasfaltat,
dificil de parcurs și nu există semnal la
telefon. Este o lume în care principalele
preocupări sunt legate de animale și de
recoltă. Știrile ajung la urechile oamenilor prin intermediul televizorului sau
află unul de la celălalt. I-am cunoscut

am descoperit întâmplător satul Cund,
din comuna Bahnea din județul Mureș.
Ne-am întors să le creăm condiții mai
bune de învățare în școală înainte de
începerea anului școlar, în septembrie
anul trecut. Pasul următor a fost să le
aducem în școală câteva computere noi
conectate la Internet ca să poată avea
acces la lumea exterioară satului lor și
pentru ca disciplinele să devină mai interesante prin folosirea calculatorului”,
declară Alina Țiplea și Daniela Staicu
de la Asociația Merci Charity Boutique.
Proiectul „Internet la sat” a fost realizat în parteneriat cu Telekom prin
programul de granturi „Te implici”,
program de responsabilitate pentru
comunitate al companiei. Împreună
am reușit să creăm 3 laboratoare de
informatică în satele Cund, Idiciu și
Bahnea din comuna Bahnea, județul

au acces începând din acest an școlar la
computere cu conexiune la internet și
softuri educaționale, iar pentru cadrele
didactice s-au pus la dispoziţie manuale de folosire a calculatorului. În plus,
echipa proiectului oferă recomandări
și exemple de folosire a calculatorului
interdisciplinar, în lucrul la clasă la discipline ca matematică, biologie, limba
româna, etc.
„Cred că face parte din responsabilităţile fiecăruia dintre noi să avem
grijă de membrii comunităţilor din
care facem parte, mai ales de tânăra
generaţie. Venim în permanenţă în
sprijinul acestui tip de programe, prin
facilitarea accesului la computer şi Internet. Dobândirea de abilităţi de lucru
cu computerul, în procesul de predare- învăţare reprezintă primul pas din
asigurarea unui viitor mai bun” spune

de telecomunicații.
Majoritatea copiilor din cele două sate
nu au văzut niciodată un calculator,
nu știu să folosească unul și probabil nu vor ajunge să îl folosească dacă
sistemul educațional nu îi va educa în
această direcție având și infrastructura necesară pentru derularea corectă
a orelor de tehnologia informației și a
comunicațiilor.
Prin acest proiect, partenerii urmăresc
să dezvolte în parteneriat cu școlile
din proiect abilitățile de scris, citit,
socotit și cunoștințe de cultură generală ale elevilor prin folosirea de softuri educaționale în cadrul orelor de
la școală și dezvoltarea abilităților de
lucru cu computerul și abilităților artistice ale copiilor, prin folosirea calculatorului.

Voluntarii unei companii de distribuție a gazelor au adus bucurie
copiilor de la Casa Maria II din Reghin
Alexandra COTOI

30 de voluntari de la o companie
națională de distribuție a gazelor
au muncit în cadrul unei acțiuni de
voluntariat, pentru a pregăti sera
Așezământului Casa Maria II din Reghin, pentru cultura de anul viitor. Ei
au curățat spațiul și au pregătit pământul pentru o nouă cultură de legume,
care deservesc cele 55 de suflete de la
Casa Maria. Aici trăiesc 20 de copii
orfani sau provenind din familii cu
situație financiară precară, iar alți 35
de copii vin zilnic la Centrul de Zi,
unde sunt serviți cu hrană caldă și își
fac temele pentru școală.
„Sunt încântat că astăzi, împreună cu
colegii mei, am reușit să aducem o
mică bucurie copiilor din centru. Sunt
tatăl a doi copii și mă gândesc că poate
fiecare din noi ar trebui să facem câte
ceva pentru a-i ajuta pe copiii aflați în
situații dificile” a precizat Florin Feier,
operator distribuție în cadrul E.ON
Distribuție România, care a fost ajutat îndeaproape de directorul general,
Torsten Roeglin.
Președintele Asociației Filantropia
Reghin, Dimitrie Gherman, s-a arătat
încântat de sprijinul primit de la voluntari, mărturisind că i-ar plăcea ca acest
gen de acțiuni să fie îmbrățișat și de
alți membri ai comunității reghinene
„până la urmă este puterea exemplului

care se dă comunității de a ne implica
fiecare după posibilitățile noastre acolo
unde este nevoie. Este un exemplu de
implicare în comunitate care ar trebui
să fie urmat de cât mai multe compa-

nii. Le mulțumim voluntarilor și ne
bucurăm că au ales să vină la centrul
nostru”.
Pe lângă munca în seră, voluntarii au
recondiționat spațiul destinat recreerii

celor mici, la finalul acțiunii, aceștia
oferind dulciuri copiilor de la Casa
Maria II.
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