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Zăpada și ale ei provocări
EDITORIAL de Dora PATRON

În fiecare an la începerea anotimpului alb, aștept cu
nerăbdare să ningă. De ce? Pentru că îmi place zăpada, e frumoasă. Acesta e farmecul iernii, deși pentru
mulți alții, zăpada este o adevărată provocare. Șoferii,
care nu iubesc zăpada, nu o fac deoarece îngreunează
traficul, pot apărea accidente, însă codul galben de
ninsori a fost o bucurie pentru mine. Ce-i drept, nu

și pentru alții. Când arunci o privire în trafic, parcă
toți șoferii se pierd, se întâmplă ceva și unii nu mai
știu să se comporte. Zăpada le-a dat peste cap toate
”setările” de condus. Cu toții așteptăm ca autoritățile,
drumarii, să-și facă treaba, intrăm în panică dacă vedem că drumurile nu sunt curățate, nu avem unde
parca din cauza mormanelor de zăpadă și mai apar
și cei pe care îi apreciem că își curăță trotuarele, dar
aruncă zăpada în drum. Zăpada are fanii împărțiți în
mai multe tabere, cei care o iubesc foarte tare, așa și
așa și deloc. Cei care o iubesc foarte tare, cu siguranță
nu au nicio problemă să conducă iarna când este zăpadă, să curețe mașina de zăpadă sau să măture zăpada și mai ales de a accepta provocarea zăpezii, practicând sporturi de iarnă, călătorind de fiecare dată în
timp prin bucuria săniușului și a copilăriei, când iernile erau unele de poveste, când zăpada scârțâia sub
ghete la fiecare pas, iar săniile erau coborâte din pod,
curățate și lustruite, gata pentru o nouă aventură. Cu
aceste schimbări, iernile de altă dată au cam dispărut
și parcă acești iubitori de zăpadă stau cu emoția în
sân „avem sau nu avem zăpadă anul acesta”. Având-

o atât de rar, parcă ne-am dezobijnuit de ea și când
vine, ne sperie. În tabăra celor „așa și așa” sunt cei
care nu spun nu, unui sport de iarnă și iubesc doar
să privească cum ninge, nu să și măture zăpada din
curte sau să întâmpine greutățile din trafic. Ajung și
la ultima tabără, a celor care nu iubesc deloc zăpada.
De ce? Pentru că pur și simplu iubesc vara sau oricare
anotimp, iubesc căldura și nu vor să aibă de-a face
cu greutățile pe care le aduce iarna, facturi mai mari
la încălzire, deszăpezit, haine groase, răceli și multe
alte neplăceri. Indiferent dacă orașul este predominat de cei care iubesc zăpada, le este indiferentă sau
o urăsc, să nu uităm că trebuie să avem grijă de el,
nu doar de casele noastre și să ne amintim că noi ca
cetățeni, avem și obligații, nu doar drepturi. Să nu
uităm că atât noi cât și autoritățile trebuie să îndeplinim aceste obligații, de a curăța trotuarele, streașina,
acoperișurilor pentru a nu-i pune în pericol pe cei
care traversează prin fața casei noastre. Aceleași
așteptări le avem și noi ca cetățeni, de a avea parcări
și drumuri curățate.
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Salvează-l pe Alex Neag!
părintele în noaptea de Crăciun pentru dumneavoastră>>. Din nefericire,
acea doamnă nu mai este, la scurt timp
a plecat dintre noi” au fost cuvintele
adresate de îndrăgita interpretă a cântecului popular în momentul în care a
urcat pe scenă.
Cornelia Ardelean Archiudean e dovada vie a faptului că se poate să învingi
dușmanul numit suferință și boală.

„Ei sunt copiii mei...”

Alexandra COTOI
Campania umanitară inițiată cu
scopul de a-l ajuta pe Alex Neag
să răzbească la costurile tratamentelor post-operatorii necesare pentru ca Alex să poată să
trăiască în continuare, a marcat
un eveniment de suflet, sâmbătă, a doua zi de Bobotează, în
localitatea Ibănești. Peste 120
de oameni au acceptat invitația
lansată de organizatorii evenimentului, astfel că s-au îndreptat
înspre Căminul Cultural, pentru
a asista la un spectacol de muzică populară, a cărui moderator a
fost îndrăgitul Andrei Romanică,
cel care de altfel și-a invitat colegii de cântec să fie uniți pentru
o cauză nobilă, „Salvează-l pe
Alex Neag”.

Alex Neag a decis să lupte!
Alex Neag a fost diagnosticat cu o
tumoră pe creier. A fost supus unei
intervenții chirurgicale la o clinică din
Turcia. Mulți care au fost în situația lui
Alex au acceptat boala. Alex în schimb,
a decis să lupte! Alături de el luptă și
miile de oameni care își doresc ca Alex
să își poată continua viața, iar alături
de soția sa să își poată crește băiețelul.
E o luptă nedreaptă, ținând cont că nu e

necesară doar voința, ci și partea financiară. Tratamentul e unul costisitor, iar
familia lui Alex nu poate suporta toate
cheltuielile, cu toate că și-ar dori acest
lucru. Alex are mulți prieteni, care în
momentul în care au aflat de suferința
lui și-au unit forțele și au început o amplă campanie de colectare de fonduri.

„Oamenii au fost alături de
mine”
Campania „Salvează-l pe Alex Neag”
a ajuns și la Ibănești, unde la ceas de
sărbătoare, i-a chemat pe iubitorii de
folclor în Căminul Cultural. Aici, au
fost întâmpinați de artiști trecuți prin
suferință, care înțeleg ce înseamnă să
fii bolnav și cât de important e să simți
că oamenii îți sunt alături. Cornelia
Ardelean Archiudean a fost greu încercată de soartă, dar a câștigat în lupta
cu cancerul „În 2008 am aflat cumplita
veste. Nu am văzut nicio ieșire în acea
zi. L-am rugat pe bunul Dumnezeu să
mă ajute. M-am împăcat cu mine și cu
cei din jurul meu. Au fost foarte mulți
oameni care au fost alături de mine,
oameni pe care nu i-am mai văzut de
ani de zile, dar și oameni care nu i-am
cunoscut niciodată. Oameni apropiați
care s-au rugat în noaptea de Crăciun
pentru mine. Mi-a spus o doamnă când
făceam citostatice la Cluj <<Doamna
Cornelia, ne-am rugat împreună cu

Alex Neag a studiat la Școala Populară
de Arte din Tg. Mureș, Dorina Oprea,
profesoara care l-a ajutat pe calea cântecului fiind vizibil afectată de faptul că
participă la spectacol. „Este al doilea
meu elev pentru care cânt, pentru a-i
ajuta la suferință. Nu știu dacă vă dați
seama ce înseamnă pentru mine acest
lucru! Pentru mine, ei sunt copiii mei!
Mi se rupe sufletul când văd că sunt
la ceas de suferință, dar sper ca bunul
Dumnezeu să îl facă bine și să se întoarcă acasă, la familie și de ce nu, alături de noi pe scenă” au fost cuvintele
artistei, care a cântat cu lacrimi în ochi,
mai ales pentru că în sală se aflau și o
parte din oamenii apropiați lui Alex,
dar mai cu seamă, mama acestuia.

Proiecte de viitor pentru
Alex Neag
Cântecul popular îi este foarte drag lui
Alex Neag. „În urmă cu vreo două luni,
vorbeam cu el la telefon și mi-a promis
solemn că vine la școală să lucrăm
pentru un material. Vrea să își facă și
el primele înregistrări. Eu îl aștept. Voi
rămâne acolo la școală și cu siguranță
Alex va fi aici pe scenă, în fața dumneavoastră, alături de noi” a mărturisit
Dorina Oprea, pe scena evenimentului.
Îl rugăm pe Dumnezeu să facă o
minune...e așteptat pe scenă” au fost
cuvintele Florinei Oprea, care s-a alăturat cauzei umanitare. Nu doar cei
care au trecut prin necazuri fizice i-au
fost alături lui Alex, ci și interpreții Angel Avram, Ioan Șumandea, Ibi Cotta,
Mădălina Oltean, Livia Harpa și Simo-

na Pop Labiș. Cu toții au încercat să
determine cât mai mulți oameni să nu
uite de cei aflați în suferință.
Publicul a apreciat evenimentul și a savurat pe deplin timpul petrecut alături
de artiștii care i-au încântat până la lacrimi prin cântecele lor.

Alex a fost operat din nou!
Soția lui Alex, cea care îi este alături în
aceste momente grele, i-a anunțat pe
toți prietenii lui Alex referitor la starea
de sănătate, prin intermediul internetului „Dragi prieteni ai grupului Salvează pe Alex Neag, știu că așteptați
vești de la noi și îmi cer scuze că nu
v-am mai informat de starea de sănătate a soțului meu. Asta pentru că nu
am avut nici noi prea multe informații,
a făcut 2 săptămâni de radioterapie și
chimioterapie, totul a decurs bine până
sâmbătă seara când au apărut niște
complicații din cauza radioterapiei.
Alex a fost operat astăzi din nou, dar
doar într-o parte a operației, a trebuit
curățat și i-au pus un tub de dren (așa
mi s-a spus), operație care a durat mai
bine de două ore. Acum e la terapie intensivă, starea lui e bună și ne rugăm
la Bunul Dumnezeu să facă o minune să fie și mai bine și să poată reîncepe radioterapia (dar nu știu când).
Vă mulțumim din tot sufletul pentru
că sunteți alături de noi, fără ajutorul
vostru nu am fi putut fi aici la Anadolu pentru că operațiile și tratamentele
costă enorm de mult și nu aveam cum
să plătim asemenea sume de bani.
Dumnezeu e bun și avem încredere că
va fi bine, dar trebuie să avem răbdare
și să ne rugăm neîncetat. Vă pupăm și
vă îmbrățișăm cu mare drag! Doamne
ajută!”.
Alex Neag are nevoie în continuare
de ajutorul nostru. Donații se pot face
în urnele amplasate în diverse locații
din Reghin și împrejurimi, precum și
în contul bancar RO60 CECE MS02
08RO N0755523 deschis la CEC Bank.

Sprijin pentru copiii de la Casa Maria din Reghin
Alexandra COTOI

Copiii de la Așezământul social de copii „Casa MARIA” din
Reghin au avut parte de sprijin
din partea oamenilor cu dare de
mână, care au dorit să se implice
în dotarea centrului cu diverse
obiecte, menite să faciliteze misiunea acestuia.
Așa se face că acești copii au primit haine, alimente, dar și o serie de aparaturi prin intermediul cărora ei vor avea
acces la o mai bună cunoaștere a lumii
înconjurătoare, iar pregătirea lor pentru viață va fi una mult îmbunătățită.
Așezământul Casa Maria din Reghin
este sub grija și îndrumarea Parohului
Dimitrie Gherman, care s-a declarat
extrem de mulțumit de sprijinul primit
pe parcursul anului trecut, dar mai cu
seamă, de dotarea cu calculatoare „în
luna Decembrie 2016, Așezământul

nostru a fost dotat cu 4 calculatoare
menite să susțină baza tehnico-didactică în dificila misiune de a asigura
copiilor acestui centru o educație temeinică și integrarea lor în societate.
Le mulțumesc pe această cale tuturor
celor care au susținut acest proiect” au
fost cuvintele lui Dimitrie Gherman.
Sprijinul vine prin implicarea producătorului de materiale publicitare
SC NEON & SIGN SRL – Reghin și a
R.L. Trans Silva – Tg.Mureș care, prin
gestul lor, doresc să reafirme interesul
și sprijinul acordat centrelor sociale
din județul nostru. În afara materialelor destinate activităților didactice, cei
doi sponsori au donat și aparatură de
birou (imprimantă, calculatoare etc.)
pentru buna desfășurare a activității
organizatorice a centrului social.
Potrivit directorului comercial Ovidiu
Moroz „este în puterea noastră să aducem zâmbetul pe fețele acestor copii și
stă în puterea noastră să ajutăm centrele sociale în nobila lor misiune! Este o

tradiție a companiei noastre, prin grija
administratorului Peer Christoph, de
a susține așezămintele sociale: case de
copii, unități școlare, case de bătrâni și
spitale în activitățile lor specifice”.
Implementarea proiectului vine într-o
perioadă în care sistemul se confruntă cu multiple probleme financiare, iar
aceste gesturi din partea intreprinzătorilor reprezintă un sprijin extrem
de important „doresc să le mulțumesc

tuturor celor care ne sunt alături în
misiunea noastră prin care nu doar că
avem grijă de acești copii, ci îi pregătim
pentru viață. Orice sprijin este binevenit și chiar îndemn cetățenii care pot
să pună o cărămidă la viitorul copiilor
din centru, să nu ezite să o facă” a încheiat Dimitrie Gherman, coordonatorul Casei Maria Reghin.

NR 116

3

POLITIC

După ce aleșii județului Mureș au fost
investiți în funcțiile și demnitățile conform deciziei poporului care a votat în
12 decembrie, iată a a sosit momentul
să vă prezentăm comisiile din care fac
parte aceștia.
Corneliu Florin Buicu este președintele
Comisiei pentru sănătate și familie,
singurul parlamentar al județului care
a reușit să ocupe o astfel de funcție în
această legislatură. Experiența din domeniul medical îl recomandă pentru
această postură. Sănătatea are în acest
moment un om cu experiență în fruntea comisiei, care sperăm să ne aducă
sănătatea în țară la nivelul dorit.

Senatori de Mureş

Cristian Chirteș, ales în Senatul României reprezentând PNL a reușit să
fie membru în Comisia comună permanentă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SRI, Comisia pentru agricultură, silvicultură și
dezvoltare rurală, precum și secretar
al Comisiei pentru mediu. Pregătirea
profesională, dar și experiența dobândită din postura de deputat, sunt aspecte ce vor cântări puternic în deciziile viitoare ale acestor comisii.

PMP, este membru al Comisiei pentru
cultură, arte, mijloace de informare în
masă. Activitatea sa ca om de cultură
și televiziune, prefect și senator al României, i-au oferit experiența necesară
pentru a se putea impune în această
funcție. Lupta pentru a oferi culturii
județului Mureș locul cuvenit a început
în urmă cu ceva ani. Sperăm ca rezultatele să fie pe măsura aștepărilor.

Gheorghe Dinu Socotar a intrat în Parlament ca reprezentant al PSD-ului.
A intrat în Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă
ca membru. Experiența din domeniul
telecomunicațiilor îl va avantaja cu
siguranță, iar libertatea la informația
corectă a cetățenilor va fi cu siguranță
un deziderat.

Horea
Soporan
a
fost
ales
vicepreședintele Comisiei pentru Dezvoltare Regională, administrarea activelor statului și privatizare, fiind și
membru al Comisiei pentru dezvoltare
și strategie economică. Calitatea de a
gestiona ani la rândul campaniile electorale ale PSD-ului la nivel județean,
dar și experiența în domeniul afacerilor
dobândită în trecut îl recomandă pentru această funcție.

Deputaţi de Mureş

Csaszar Karoly Zsolt, reprezentant al
UDMR, este membru a trei comisii:
Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru constituționalitate, libertăți civile și
monitorizare a executării hotărârilor
Curții Europene a Drepturilor Omului, Comisia de Validare. Vom vedea pe
viitor dacă senatorul Csaszar va reuși
să se impună în decizii.

Lavinia Corina Abu Amra este membru în Comisia pentru învățământ,
știință, tineret și sport, dar totodată
vicepreședintele Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții. Având în vedere că PRU a
marșat în campania electorală pe corectitudinea politicienilor, sperăm să
facă față unei comisii atât de importante pentru popor.

Novak Csaba Zoltan este membru în
Comisia pentru politică externă și totodată vicepreședinte în Comisia pentru
învățământ, știință, tineret și sport. Iată
că județul Mureș va avea un cuvânt puternic de spus în materie de învățământ,
dar și relații de politică externă.

Biro Zsolt Istvan este membru în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport. La problemele pe care le
confruntă județul Mureș cu privire la
situația învățământului, dar totodată
și scandalurile din învățământ prin
care a trecut județul nostru, sperăm să
liniștească apele în acest sistem.

Csep Eva Andrea a intrat în Parlamentul României cu gânduri mari. Reprezentând UDMR-ul în această legislatură, Csep Eva Andrea a fost aleasă și
secretar al Comisiei pentru muncă și
protecție socială, precum și membru
al Comisiei pentru egalitatea de șanse
între femei și bărbați.
Vass Levente a intrat în Parlament din
partea UDMR. În prezent, ca deputat
în Camera Deputaților, Vass Levente
ocupă funcția de secretar al Comisiei
pentru sănătate și familie. Renumele
Tîrgu Mureș-ului în privința sănătății
va fi reprezentat cu cinste

ŞTIRI

Compensații pentru pădure
Doru Oprișcan a revenit în Parlamentul României, după o pauză de câtiva
ani. Reprezentând PNL-ul, politicianul
face parte din Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.
Acum când programul de guvernare
este atât de promițător, cu siguranță
va avea de muncit la felul în care vor
fi realizate acele locuri de muncă promise de partidele politice în campania
electorală.

Marius Pașcan, deputat ce a intrat în
Parlamentul României reprezentând

Prin decizia C 8679 din 2016, Comisia Europeană și-a dat acordul pentru
acordarea de compensații pentru contravaloarea produselor pădurii pe care
proprietarii nu le recoltează, datorită
restricțiilor (T1 și T2). Decizia are în
vedere perioada până în 2020, iar beneficiarii sunt persoane fizice și juridice de drept privat, care dețin zone de
păduri cărora li se aplică restricții specifice de mediu. Plata anuală se va efectua pe ha, în cuantum de maximum
500 euro/ha, bugetul total estimat la
nivel național fiind de 285.000.000 lei.
Senatorul Cristian Chirteș a declarat că
„sunt onorat de faptul că am susținut
și am contribuit, prin amendamentul
meu pe Codul Silvic, la documentația
care a stat la baza emiterii acestei
Decizii, de care vor beneficia mii de
mureșeni, proprietari de suprafețe
împădurite. În acest moment, voința
politică a Guvernului este foarte importantă, în vederea aplicării deciziei
Comisiei Europene. Din pozițiile pe
care le ocup în comisiile de specialitate
ale Senatului României, mă voi asigura
că Executivul va aplica prevederile documentului european”. A.C.
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Eminescu aniversat de către elevii Școlii Gimnaziale
din Fărăgău
„Adio”, „Ce e amorul”, „Sara pe deal”, „Luceafărul”,

Laura POP dar și multe alte poezii și cântece au fost redate de
Cu emoție, bucurie și dragoste pentru lectură, elevii
Școlii Gimnaziale din Fărăgău au aniversat 167 de ani
de la nașterea poetului nepereche, Mihai Eminescu.
Poetul s-a născut în 15 ianuarie 1850, în satul Ipoteşti,
judeţul Botoşani. A debutat în 1866, cu poezia “La
mormântul lui Aron Pumnul”, dedicată profesorului
său de limba română. Trei ani mai târziu, Eminescu
a plecat la Viena, unde a studiat filozofia şi dreptul.
În 1877 s-a mutat la Bucureşti şi a devenit redactor
al ziarului “Timpul “. Poetul se îmbolnăvește grav în
1883 și moare, după o lungă suferinţă, în 15 iunie
1889. De o valoare inestimabilă, operele eminesciene
au ajuns atât în manualele de Limba și Literatura Română, cât și în marile biblioteci ale lumii.

elevii Școlii Gimnaziale din Fărăgău, în cadrul unei
serbări venite ca semn de mulțumire pentru valorosul tezaur literar oferit de către marele poet. Mari
cărturari ai vremii au încercat să-l definească prin:
„Rege al cunoşterii omeneşti”, afirma Titu Maiorescu. „Cu numele lui magic deschidem toate porţile
spiritului. Dar nu e vorba de operele lui Eminescu,
de cultura lui, de proiectele lui, de variantele lui, de
comorile plutonice reţinute sau sistemele de filozofie
posibile e vorba de tot; de spectacolul acesta extraordinar pe care ţi-l dă o conştiinţă de cultură deschisă
către tot”, scria Constantin Noica, iar pentru criticul
literar George Călinescu, Eminescu reprezenta o valoare incontestabilă și de o raritate însemnată „ape
vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări

pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe cer în
depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate
sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”. Toate aceste cuvinte nu fac altceva decât să-l ridice pe Luceafărul poeziei românești
pe Panteonul spiritualuității naționale.

CSi ROMANIA

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

BENEFICII



Sudor MIG MAG



Decontare transport



Operator abkant



Tichete de masă



Frezor



Salariu motivant



Controlor calitate



Formare profesională internă



Inginer tehnolog
Vă așteptăm în noua echipă CSi din Reghin!
Aplicaţiile se trimit la: angajari@CSiportal.com, fax: 0264.403.026 sau casuţa poştală str. Gurghiului, nr. 65
Informaţii la telefon: 0372.116.627
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Scolioza

Este una din cele mai frecvente
afecțiuni întâlnite la nivelul coloanei
vertebrale. Scolioza este o deformare fiziologică a coloanei vertebrale. În
mod obişnuit, scolioza nu este vizibilă
cu ochiul liber.Diagnosticul scoliozei
apare atunci când există două anomalii
principale ale coloanei vertebrale:
curbarea laterală: ceea ce înseamnă că dacă o coloană este privită
în plan anteroposterior apare o curbură anormală în acest plan. Această curbură persistă de obicei când pacientul
se apleacă spre înainte să-şi atingă picioarele cu mâna. O uşoară înclinare
laterală a coloanei vertebrale nu este
neapărat o scolioză. Deviaţiile laterale
mai mici de 10 grade sunt considerate
a fi în limite normale.
rotaţia vertebrelor este de
obicei greu de observat pe radiografii,
dar este întotdeauna prezentă într-o
scolioză.
În peste 80% din cazuri, cauza apariţiei scoliozei nu este cunoscută. Aceasta
este numită scolioza idiopatică. Scolioza apare de obicei în copilărie sau

ŞTIRI

adolescență şi este asociată factorilor
genetici, adesea fiind o afecţiune familială. Există două tipuri de scolioză:
structurată şi nestructurată.
Scolioza nestructurată implică curburi
ale coloanei, fără rotaţie şi este reversibilă, pentru că este cauzată de condiţii
precum: durere sau spasm muscular, o
cauză inflamatorie precum apendicita
acută, inegalitatea membrelor inferioare. Scolioza structurată implică curburi
ale coloanei cu rotaţie şi este ireversibilă fiind de obicei cauzată de factori necunoscuţi (idiopatici) ori boli sau alte
condiţii precum anomalii congenitale,
spina bifida ori probleme care afectează formarea normală a osului. La
adulţi, scolioza poate apărea ca urmare
a modificărilor coloanei determinate
de îmbătrânire (procese degenerative).
Aceste procese degenerative pot fi cauzate de către osteoartrite sau osteoporoza. În copilărie şi adolescenţa scolioza, în general, nu cauzează simptome şi
nu este evidentă până când deformarea
coloanei vertebrale nu devine severă.
Coloana copilului poate arăta defor-

mat, iar coastele pot fi proeminente.
Majoritatea curbelor cauzate de scolioză sunt depistate la examenele de screening. Primele indicii că o persoană
suferă de scolioză sunt umerii inegali,
talia inegală sau înclinarea spre o parte a corpului. Diagnosticul scoliozei şi
stabilirea tipului acesteia sunt realizate
cu ajutorul unei radiografii.
Doar aproximativ 10% dintre copiii
diagnosticați cu scolioză necesită tratament. Cu cât este mai mare curbura
cu atât mai mare este și riscul de a se
agrava în timp. Curburile situate în
partea superioară a coloanei vertebrale
se agravează adesea mai mult decât cele
situate în partea inferioară a coloanei.
Scopul tratamentului pentru scolioza
este de a preveni accentuarea curburii coloanei vertebrale de a corecta și
stabiliza curbura severă. Corsetul reprezintă tratamentul standard pentru
adolescenţii care au o curbură spinală
între 25 şi 40 de grade. Scopul este de
rigidizare şi de corectare temporară.
Intervenţia chirurgicală se ia în considerare la cei care au curba coloanei
mai mare de 40 de grade. Cu toate
acestea, operaţia nu îndreaptă în totalitate coloana. În timpul procedurii, se
utilizează implanturi metalice pentru a
corecta curbura şi pentru a menţine o
poziţie corectă până când este plasată o
grefă osoasă. Deși cercetările în domeniul scoliozei nu au arătat că exercițiile
fizice sau stimularea electrică poate
preveni progresia scoliozei, persoanele
cu această boală trebuie să rămână cât
mai active.
Sursa: www.ms.ro
www.sfatulmedicului.ro
foto: www.centrul-de-sanatate.ro

Recomandări ale Ministerului Sănătății
pentru perioadele cu
temperaturi scăzute
În zilele cu temperaturi scăzute, Ministerul Sănătății recomandă populației
să evite deplasările în spații deschise
și expunerea prelungită la frig, să respecte regulile de igienă pentru evitarea
îmbolnăvirilor prin viroze respiratorii
și să consume alimente bogate în proteine, fructe și legume. În cazul în care
este necesară deplasarea în spații deschise, este recomandată folosirea mijloacelor de protecție adecvate – căciuli,
mănuși etc. Trebuie evitată expunerea
prelungită a mâinilor și picioarelor la
temperaturi scăzute pentru a se feri
de degerături. De asemenea, în cazul
simptomelor de răceală, trebuie evitată automedicația și este recomandată consultarea medicului. Persoanele
vârstnice, în special cele cu afecțiuni
cardiace și respiratorii, să evite deplasările și frecventarea locurilor aglomerate care creează premisele decompensării în condiții de temperaturi scăzute.
În cazul copiilor, aceștia nu trebuie
lăsați să aștepte în interiorul autovehiculelor parcate sau să fie transportați
pe distanțe lungi în vehicule fără
posibilități de climatizare și neechipate corespunzător. Locuințele și spațiile
închise de locuit trebuie să fie încălzite
corespunzător și trebuie evitată utilizarea instalațiilor improvizate, care
pot duce la intoxicații cu monoxid de
carbon.

Dr. Iuliu MOLDOVAN

Luna februarie aduce o creştere a indemnizaţiei de
creştere a copilului
Fiecare părinte are dreptul de a cere
concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului şi cu siguranţă, fiecare
mamă îşi doreşte să-şi crească micuţul
în condiţii prielnice. Dacă anul 2016 a
adus schimbări în modul de acordare a
concediului, anul 2017 aduce creşterea
îndemnizaţiei aferente, odată cu majorarea salariului minim. Persoanele care
beneficiază de concediu de creştere a
copilului şi de indemnizaţie sunt acelea
care au realizat venituri impozabile cel
puţin 12 luni în ultimii doi ani anteriori datei de naştere a copilului, valoarea
stabilindu-se în cuantum de 85% din
media veniturilor nete realizate. Conform prevederii legii OUG nr.111/2010
oricare dintre părinţi poate să beneficieze de concediu şi îndemnizaţie. Potri-

vit ultimelor modificări, de la data de 1
februarie 2017 salariul minim brut va
creşte la 1.450 de lei și, odată cu acesta, va crește și indemnizația pentru
creșterea copilului, astfel că începând
cu această dată, indemnizaţia minimă
va fi de 1.232,5 lei, iar nivelul acesteia
este valabil pentru fiecare copil născut
dintr-o sarcină gemelară, de tripleți
sau multipleți, începând cu al doilea
copil provenit dintr-o astfel de naștere.
Actul normativ prevede doar o limită
minimă a indemnizației, nu și o limită
maximă, iar părintele are voie să obţină venituri impozabile, fără să-i fie
suspendată plata indemnizaţiei, dacă
acestea nu depășesc 3.697,5 lei (1.232,5
lei x 3).
(D.P.)
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Ardeal TV, Gliga CATV, Glasul Văilor, Pensiunea
Restaurant Central și Radio SON au început anul cu
chef

Alexandra COTOI
Noul An a început în forță pentru
angajații societății Gliga Comimpex,
care au petrecut la Restaurantul Casablanca până târziu în noapte. Motivul? Același ca în fiecare an: realizările
și succesul avut în anul anterior, dar
și dorința familiei Daniel și Luminița
Gliga de a-și recompensa angajații cu o
petrecere originală.
„Cheful Firmei îl organizăm alături
de toți angajații noștri, în semn de
mulțumire pentru faptul că s-a mai
încheiat încă un an în care au muncit

pentru societatea noastră. Cu bune, cu
rele, toată lumea a muncit și merită să
petreacă. Prin intermediul acestei petreceri, reușim să ne întâlnim cu toții,
să ne cunoaștem, să socializăm” a precizat Daniel Gliga, director administrativ al S.C. Gliga Comimpex S.R.L.
De cinci ediții, Cheful Firmei oferă posibilitatea angajaților să intre în
pielea diverselor personaje în care se
costumează „am început de câțiva ani
să ne mascăm. Am încercat să facem
petrecerea cât mai reușită, să facem
ca lumea să se distreze cât mai tare și
așa ne-a venit această idee, a costume-

lor. Dacă la început au fost doar câțiva
angajați care au acceptat ideea noastră,
iată că pe parcurs, costumațiile și ideile
de măști ne-au impresionat. Am observat o forfotă în căutarea ținutei pentru
chef și sincer și mie îmi place să intru
în pielea personajelor pe care soția mea
le pregătește încă din timp. La această
ediție, am acordat credite” a mai adăugat Daniel Gliga. Costumațiile sunt
de cele mai multe ori păstrate în secret,
pentru a nu se fura ideea.

Elvis Presley, pirați, șeici, personaje de
film, animale, scheleți, mușchetari, diferite personaje de desene animate sau
pur și simplu, travestiți, fiecare angajat
s-a gândit din timp la felul în care va
arăta la Cheful Firmei. Rezultatul îl
puteți observa în imaginile din Glasul
Văilor sau pe rețelele de socializare care
au fost împânzite cu instantanee din
ziua petrecerii.
(foto: Ionuţ CIOLOCA)
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Boboteaza în Mica Americă

Alexandra COTOI
Cetățenii localității Uila, din
comuna Batoș, au petrecut de
Bobotează împreună. Clopotele
Bisericii din Uila i-a adus pe
toți în Casa Domnului, unde
după slujba de vecernie realizată, după mult timp, cu Biserica
plină de credincioși, aceștia au
colindat așa cum știu ei mai
bine.
Invitații s-au arătat foarte impresionați
de felul în care s-a sărbătorit Boboteaza
în Mica Americă a României, titulatură
de care beneficia localitatea Uila înainte de Revoluție.

Nicoleta Dornean
Șieuț, o tânără stea

din

Organizatorii evenimentului Asociația
Culturală „Floare de Cireș”, Primăria

și Consiliul Local Batoș, cu implicarea
puternică a inginerului Emil Tămășan,
au considerat de cuviință să le ofere,
așa cum au făcut-o de ceva ani încoace,
un eveniment în care uilenii să simtă
cu adevărat că e sărbătoare. „I-am invitat pe prietenii noștri de peste deal,
din Șieuț, pe membrii Ansamblului
„Ciobănașul”, care prin cântările și jocurile lor, dar și prin portul popular
au creat emoții frumoase spectatorilor. Totodată, îi avem alături de noi
pe membrii Forumului German din
Reghin și bineînțeles Ansamblurile din comuna noastră „Dedrețeana”,
„Dăscălițele”, „Floare de Cireș” și „Plaiurile Luțului”. Vreau să le mulțumesc
că au acceptat invitația noastră și sperăm să ne revedem la fel de numeroși
și cu ocaziile următoare” a declarat ing.
Emil Tămășan, consilier local în C.L.
Batoș.
Nicoleta Dornean, o fetiță de doar
câțiva anișori, a reușit să impresioneze publicul prin interpretarea a câteva

cântece populare. Membră a Ansamblului „Ciobănașul” din Șieuț, Nicoleta
a demonstrat că poate cânta, dar și juca
alături de colegii ei într-un mare fel,
emoțiile fiind lăsate deoparte.
Alături de ea, bărbații din Șieuț,
îmbrăcați în cojoacele lor albe ca neaua, dar și copiii care au jucat ca la Șieuț,
au stârnit ropote de aplauze în momentele artistice pe care le-au prezentat pe
scena Căminului Cultural din Uila.

La mulți ani, Daniel Cota!
„Am fost impresionat de felul în care
ați umplut Casa Domnului la ceas de
sărbătoare și vă mulțumesc pentru
emoțiile pe care mi le-ați provocat
în această zi. Azi am simțit emoții pe
care doar o dată le-am mai avut, atunci
când am slujit alături de Arhiereu. Iată
că azi, când am văzut Biserica plină și
am ascultat cântările voastre atât de
frumoase și acum când mi-ați cântat
cu toții la ceas aniversar, m-ați făcut

să simt acele emoții atât de puternice
și nu am cuvinte să vă mulțumesc” au
fost cuvintele preotului paroh Daniel
Cota, care a fost impresionat până la
lacrimi, la evenimentul care se derula
înainte cu o zi de a-și aniversa ziua de
naștere.
Dinu Dumitru Cotoi, edilul comunei
Batoș a afirmat pe scenă că e mândru
de faptul că uilenii știu să petreacă și
s-au adunat atât de mulți la evenimentul care le era destinat, mulțumindu-le
organizatorilor pentru efortul depus
în a duce mai departe tradiția Balului
Bobotezei la Uila. Evenimentul intitulat sugestiv „Măruț Mărgăritar” a
fost atent organizat de inginerul Emil
Tămășan, preotul ortodox Daniel
Cota, preotul evanghelic Johann Zey și
a reprezentat cea de-a opta ediție.
După încheierea spectacolului, petrecerea a continuat până târziu în noapte, la Căminul Cultural din Uila, semn
că oaspeții s-au simțit foarte bine.

„Balul Ionilor” un eveniment cu tradiţie la Lunca
de acest bal.

Călăreții chemători

Dora PATRON
Începutul de an aduce pentru toţi iubitorii de tradiţie „Balul Ionilor”. La
Lunca Tecii, Boboteaza şi Sfântul Ion
sunt strâns legate şi este un moment
de sărbătoare pentru toţi locuitorii co-

munei. Această tradiţie are o vechime
de zeci sau poate chiar sute de ani, iar
din dorinţa de a nu fi uitată, în urmă
cu şase ani aceasta a fost reluată spre
bucuria localnicilor, dar şi a celor care
poartă numele de Ion. Localnicii păstrează cu sfinţenie fiecare obicei ce ţine

Vestea marii sărbători este transmisă în
tot satul de chemători călare, care dau
de ştire pe fiecare uliţă din sat despre
balul care se pregăteşte seara la Căminul Cultural din Lunca. Călăreţii se
adună în faţa Primăriei, iar cel mai guraliv dintre ei este aşteptat cu un colac
aşezat pe o găleată plină cu apă, acesta
dovedindu-şi abilităţile de bun călăreţ
prin a lua colacul de pe găleată fără să o
răstoarne. După acest ritual, călăreţii se
pornesc la drum, iar gazdele îmbrăcate
de sărbătoare îi aşteaptă cu prăjitură şi
ţuiculiţă.

Băița, Frunzeni, Logig,
Lunca și Sântu la Balul Ionilor

„Mă simt onorat când mă uit în jurul
meu că sunt înconjurat de consilierii

locali şi că sunt pentru a şasea ediţie
la acest bal, tot în postura de primar
al acestei comune. Tradiţia s-a reluat
după anii 90 de către inginerul Moraru, care a dat tonul pentru continuarea
acestei tradiţii, Balul Ionilor ajungând
la 10 ediţii, aceasta fiind întreruptă.
Dar cu această a şasea ediţie sperăm să
avem continuitate” a declarat primarul
comunei Lunca, Teodor Vultur. După
ce călăreţii au răspândit vestea balului,
localnicii din Sântu, Băiţa, Frunzeni,
Logig şi Lunca şi-au pregătit cele mai
frumoase straie populare, iar seara au
pornit spre Căminul Cultural, locul de
desfăşurare al Balului Ionilor, unde au
fost aşteptaţi cu multă voie bună şi nelipsita tombolă. Luncanii au dat dovadă şi în acest an că ştiu să îşi păstreze
tradiţiile, dar şi să le promoveze, petrecând până în zori.
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Balul Însuraților – cu cât e mai autentic, cu atât e
mai valoros
Alexandra COTOI

Chiheru de Jos, mai exact fiii satului acestei localități au demonstrat încă odată că tradiția este
bine păstrată și promovată, de-a
lungul a generații întregi. Balul
Însuraților este un bal specific
chiherenilor.
Tradiția spune că de Bobotează, toți
însurații trebuie să îmbrace portul popular și să se îndrepte spre Căminul
Cultural pentru joc și voie bună. La
fel au făcut și în acest an, doar că, spre
deosebire de edițiile anterioare, parcă
acum lucrurile au stat diferit. Și nu mă
refer la aspectul tradițional al Balului
Însuraților, ci la prezența mult mai
numeroasă a iubitorilor acestui eveniment, față de edițiile anterioare. Cinste
lor, pentru că iată că au demonstrat că
se poate să îmbraci portul popular purtat cu cinste și vrednicie de strămoși și
să duci mai departe tradiția. În frunte cu edilul comunei Chiheru de Jos,
Eremia Pop, iată că la Chiheru de Jos,
Balul Însuraților din acest an a fost o
reușită din toate punctele de vedere.
Eremia Pop a îmbrăcat straie populare
și a participat acum la Balul Însuraților
din localitatea Chiheru de Jos, doar că
de această dată, pentru prima oară, în
funcția de primar. Nu s-a simțit acest
lucru, pentru că portul popular îmbrăcat îl făcea să demonstreze că ține la
cultura și tradițiile acestei comunități
„Și eu sper să fie de succes, sigur va fi
de succes pentru că sunt foarte mulți
consăteni prezenți. Aceasta este una
dintre condițiile unui bal reușit. Muzica este tradițională, alături de maestrul Puiu Râmba. La Chiher lumea știe
foarte clar ce înseamnă balul și de ce
vin oamenii la bal. La Chiher nu vine
lumea să asculte personalități ale muzicii populare. Aici este noțiunea clară
de socializare, de reunire, de perpetuare a tradiției. Și le mulțumesc pentru
asta!” a precizat pentru Glasul Văilor,
Eremia Pop.

Cum

organizezi

Balul

Însuraților?

Balul Însuraților din Chiheru de Jos
are ca scop unic continuarea tradiției.
În fiecare an, organizatorii își propun
să nu se abată de la tradiție. Pașii sunt
relativ simpli din exterior, te armonești
în anul anterior ca la ediția următoare
să organizezi tu balul, apoi încep negocierile cu muzicanții, cu administrația
locală pentru a putea beneficia de
spațiu. Ediția din acest an a fost organizată de familiile Buți Florian și Laura
și Hărșan Tenu și Veronica „ne-am angajat în urmă cu un an, ca în următorul
an să organizăm noul bal din 2017. În
primul rând, trebuie căutată formație.
Pe Puiu l-am arhonit pentru bal. Apoi
urmează discuțiile cu Primăria, cu Căminul Cultural, trebuie să-i mulțumim
în mod special primarului Eremia Pop
pentru sprijinul acordat în organizare,
încălzire, curățenie, ne-a ajutat cu tot ce
i-a stat în putință pentru că este pentru
cultură, pentru menținerea tradiției.
Aici la noi, la Chiheru de Jos, Balul e
tradițional, are o organizare mai specifică. Aici participă numai însurații care
vin îmbrăcați în costume tradiționale,
în costumele noastre vechi care le-au
purtat părinții și bunicii noștri. Ei leau purtat cu atâta drag și noi trebuie să
ducem mai departe această moștenire.
Cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai
valoroase” au ținut să precizeze organizatorii.

Reguli nescrise, dar respectate cu strictețe
Balul are două etape. În prima parte,
până la miezul nopții, participă la bal
toți consătenii care vor să vadă cum se
petrece lumea, care cu ce invitați a sosit
și dacă știu să joace așa ca pe la Chiheru. Sala Căminului Cultural e liberă,
cu bănci aranjate de jur împrejurul sălii, ocupate fiind de femeile în vârstă,
care au venit să-i supravegheze, la fel
ca în trecut, pe tinerii satului. Poveștile
sunt cu nemiluita, iar subiectul principal din anul acesta a fost numărul mare
de oameni care au venit la bal. „Parcă
niciodată nu au fost așa de mulți, sunt
și tineri, și bătrâni, de toate felurile” a

fost remarca Lelei Floare. Până la miezul nopții, pot să ia parte și neînsurații,
dar odată ce bate ceasul miezul nopții,
lucrurile se schimbă. „Am ajuns într-o
fază când oamenii s-au așezat la masă,
se petrec. La miezul nopții ei duc mesele, se așează, fiecare își aduce de acasă
mâncare pentru el și pentru musafirii
lui. Regula la Balul Însuraților, pe lângă
faptul că participă doar însurații, spune că nu ai cum să rămâi dator. La Roata care se organizează la miezul nopții,
se numără câte perechi sunt la bal și se
împart cheltuielile și se face plata pe fiecare pereche. În seara aceasta am fost
destul de mulțumiți, iar ca și stimulent
pentru tineret, ca să ducă obiceiul mai
departe, am făcut un bonus. Inițial, am
vrut să îi lăsăm la jumătate de preț, dar
când am văzut câtă lume s-a strâns în
Roată, am putut să îi lăsăm fără bani.
Sper ca anul viitor să fie cât mai mulți”
au mai adăugat chizeșii balului.

Jocul la Balul Însuraților
La Chiheru, Balul Însuraților se
desfășoară după regulile moștenite
din moși strămoși, astfel că jocul nu e
oricum „fiecare joc începe cu o Roată.
În Roată, prioritate au cei mai bătrâni,
în ordinea vârstei, prima dată bătrânii,
apoi tinerii. După Roată, urmează o
învârtită, o țigănească, apoi corcioșa,
care este jocul specific Văii Beicii.
După care iar este un pic de învârtită.
Asta înseamnă un program. Puiu cântă foarte bine, e urmașul lui Sandu lui
Pavel de la Beica, care a cântat pentru
părinții și bunicii noștri la balurile din
trecut. Știe să cânte ce ne trebuie nouă.
Degeaba aducem muzicanți lângă care
trebuie să stăm să le spunem ce ne trebuie, ei știu. Noi trebuie să le mai spunem doar să le mai scurteze, că prea
ne obosim” a completat unul dintre
chizeși.

Nu deraiem de la tradiție!
Pe timpul balului, am aflat că acesta are
rădăcini bine înfipte în trecut „Balul
are o tradiție destul de veche. Nu a fost
organizat de zece-douăzeci de ani încoace. El s-a desfășurat și înainte de a fi
Căminul Cultural. Se organizau baluri

în câteva locuri, la Ilie a Ceterașului,
la Iuănu lui Suciu, la Maria Chiți. Se
făceau baluri în urmă cu zeci de ani.
Noi nu l-am inventat, noi îl ducem mai
departe așa cum ni l-au lăsat părinții
noștri. Noi nu vrem să deraiem de la
tradiție, vrem să rămânem așa. Țin
minte, când eram copil când mă ducea
mama la bunica mea să mă culce, ei
îmbrăcau hainele populare și se duceau
la bal. Asta se întâmpla acum 40 de ani.
Balul e unic prin felul de a fi organizat
și prin modul lui de a fi. Lumea vine cu
atâta drag. Cu cât îl vom păstra mai autentic, cu atât va rămâne mai valoros”
ne-a prezentat în câteva cuvinte, istoria Balului Însuraților de la Chiheru de
Jos, unul dintre organizatori.
O altă regulă spune că arândașii pentru
anul viitor să se anunțe în timpul mesei, imediat după miezul nopții. Sarcina lor va fi una grea, pentru că trebuie
să păstreze nealterată tradiția și să rămână în mintea și sufletul chiherenilor
o ediție, sperăm noi, la fel de reușită ca
cea din acest an.

Zilele Chiherului, după
preferința chiherenilor
Pe parcursul Balului, primarul comunei, Eremia Pop, a împărțit fiilor satului câte un formular în care fiecare
poate să își exprime opinia la modul în
care să se organizeze Zilele Chiherului.
Ei puteau să își dea cu părerea referitor la perioada optimă pentru organizarea evenimentului, periodicitatea,
anual sau odată la doi ani, precum și
ce manifestări consideră chiherenii că
nu ar trebui să lipsească sau ar trebui
să fie incluse în viața comunității. „E
un moment ideal de a le afla părerea
chiherenilor cu privire la Zilele Chiherului, dar și pentru a vedea dacă aceștia
își doresc să se implice în organizarea
evenimentului, deoarece în chestionar
am inclus și aspectul referitor la cine ar
trebui să organizeze sărbătoarea. După
ce vom afla părerile oamenilor, vom
ști ce trebuie să facem mai departe” a
precizat Eremia Pop cu referire la chestionarul pe care l-a împărțit pe durata
Balului Însuraților.
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O șansă la educație pentru elevii care nu pot
frecventa instituțiile de învățământ
Laura POP

Această iarnă aduce în dar un strop de
bucurie pe chipurile elevilor care iubesc să învețe, însă sănătatea lor nu le
oferă această șansă. În Monitorul Oficial al României a fost publicat Ordinul
nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la
domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe și clase în spitale.
Obiectul metodologiei îl constituie
organizarea şcolarizării la domiciliu,
respectiv înfiinţarea de grupe/clase în
spitale, ca forme de educaţie adaptate,
în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Beneficiarii acestor forme de educaţie
adaptate sunt elevii nedeplasabili, cu
boli cronice sau cu boli care necesită

perioade de spitalizare mai mari de 4
săptămâni, cu sau fără alte deficienţe
asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa cursurile şcolare
în cadrul unităţii de învăţământ. Specificul educaţiei la domiciliu şi în spitale este reprezentat de adaptarea desfăşurării procesului instructiv- educativ
la posibilităţile de educaţie individuală
ale fiecărui copil şi la mediul în care
se desfăşoară acest proces. Obiectivele
urmărite prin şcolarizarea la domiciliu, respectiv prin înfiinţarea de clase
în spitale sunt, asigurarea continuităţii
şcolarizării, care să permită elevului să
promoveze anul de studiu în curs sau
să participe la evaluările organizate
pentru finalizarea unui nivel de învăţământ, crearea şi dezvoltarea unei bune

relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor
şcolarizaţi la domiciliu și asigurarea
cadrului de acţiune comună a cadrelor
medicale şi a cadrelor didactice implicate în recuperarea şi educaţia elevilor.
Categoriile de deficienţe pentru care
se va avea în vedere şcolarizarea la domiciliu, sunt următoarele: afectări ale
sistemului nervos şi funcţiilor mentale
globale, afectări ale structurilor şi funcţiilor senzoriale, afectări ale structurii
laringelui şi funcţiilor sale, afectări
ale structurii şi funcţiilor sistemelor
cardiovascular, respirator şi imunitar,
afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin,
afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului urinar, afectări ale structurii şi

funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării şi ale muşchilor,
afectări ale structurii pielii, anexelor şi
funcţiilor tegumentului, afectări legate
de boala canceroasă, afectări multiple
ale organismului legate de boli genetice
invalidante și afectări ale organismului
legate de transplantul de organe. Elevii
şcolarizaţi la domiciliu studiază toate
disciplinele din planurile-cadru corespunzătoare nivelului lor de studii. Copiii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază
de planuri educaţionale individualizate, elaborate pe baza programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice
de specialitate.
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Drumeţie de poveste la Bâlea Lac
Dora PATRON
Pe un cod galben de ninsori,
ne-am luat inima în dinţi şi am
plecat într-o mică aventură la
Bâlea Lac. De la plecare și până
am ajuns la destinaţie, ninsoarea
şi stratul semnificativ de zăpadă
ne-a adus emoţii pe tot parcursul
drumului, dar şi un peisaj de
poveste, iar traficul îngreunat
de condiţiile meteo ne-a sporit
oarecum nerăbdarea de a ajunge
în Munţii Făgăraş, în judeţul
Sibiu, pentru a admira zona, dar
şi pentru a face cunoştinţă cu
oamenii locului şi pentru a vizita
castelul de gheaţă. gheaţă ce reprezintă personaje ale unor

Istoria locului

Pentru a cunoaşte mai bine povestea
drumeţiei de la Bâlea Lac, am să vă
fac cunoștinţă cu istoricul locului. Lacul Bâlea este un lac glaciar de 360 m
în lungime, suprafața de 46508 mp și
adâncimea de 11,35 m. Acesta îşi aşteaptă vizitatorii la altitudinea 2040 m
în Munţii Făgăraş. În această regiune
montană îi ţine companie şi Cabana
Bâlea Lac, loc de odihnă pentru turiştii care se încumetă să urce la cota 2040
vara cu automobilul pe traseul Transfăgărăşan şi iarna cu telecabina. Bâlea
Lac este de departe cea mai frumoasă
zonă pentru sporturile de altitudine
din Carpaţi. Peisajul de poveste poate
tăia răsuflarea oricărui iubitor de natură, atât vara, cât şi iarna, dar pe noi cum
ne-a prins anotimpul alb, ne-am simţit
ca în nordul îngheţat cu zăpadă cât vezi
cu ochii, lac îngheţat, nări limite de la
gradele cu minus aflate în termometre
şi un mare AAAAUUU!!! Cuvinte cred
că nu sunt suficiente pentru a descrie
sentimentul pe care l-am avut când am
ajuns acolo, eram ca un copil la Disneyland. Traseul cu telecabina a fost deosebit, cu o privelişte de poveste.

Unde e lacul?

Ajunşi la capătul celălalt al firului, am
fost întâmpinaţi de Atti, un domn simpatic care s-a oferit să se „îngrijească”
de noi, el fiind şi cel care ne-a povestit secretele castelului de gheaţă, fiind
constructorul frumuseţilor de gheaţă
de la Bâlea Lac. În drum spre cabană,
mă frământa o curiozitate, unde e lacul, unde e lacul? Răspunsul a fost „sub
noi”...deci noi păşeam defapt pe lac şi
atunci a început distracţia mea, de a
sări incontrolabil şi asta, pentru a descoperi pe pielea mea dacă se rupe. Răspunsul la reacţia mea a fost „stai liniştită că gheaţa e de un metru şi jumătate,
nu sunt şanse”. Dacă tot am ajuns la
Bâlea Lac în povestea albă a locului am
fost curioşi de castelul de gheaţă, care
a fost construit pentru prima dată în
anul 2006, acesta fiind primul din Europa de Est. Castelul de gheaţă sau hotelul de gheaţă cum mai este cunoscut,
reprezintă o adevărată provocare pentru cei care se încumetă să doarmă pe
paturile de gheaţă acoperite cu blănuri.

King Kong la Bâlea Lac

În sezonul iarnă 2016-2017, castelul a
prins din nou viaţă, aşteptându-şi turiştii dornici de aventură şi distracţie. În
fiecare an, castelul are o anumită temă,
astfel design-ul de interior al camerelor
stă la baza subiectului din acest an: „Cinema”. În camere se găsesc sculpturi de

filme cunoscute, King Kong, Dark Vader, Harry Potter şi multe altele. Castelul este construit din materiale oferite
de natură, gheaţă şi zăpadă, blocurile
imense de gheaţă fiind tăiate chiar din
lacul glaciar. Acestea sunt folosite pentru ridicarea zidurilor, crearea mobilierului şi a barului, iar zăpada este folosită pentru fixarea acestora. Pe lângă
castelul de gheaţă, turiştii pot admira
sau chiar dormi în iglurile de gheaţă,
construite după acelaşi sistem şi să nu
uităm de biserica de gheaţă, care este o
adevărată atracţie.
Toţi iubitorii de zăpadă şi senzaţii tari
se pot bucura de un adevărat peisaj de
poveste şi posibilitatea de a practica diferite sporturi de iarnă. Dacă cumva
această locaţie se află cumva pe lista
următoarei destinaţii, nu uitaţi să vă
îmbrăcaţi bine, să fiţi odihniţi şi mai
ales, puşi pe distracţie.
Foto: Marcel Ungureanu

11

NR 116

RECLAME

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

