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Femeia...

Toată luna martie femeia este în atenția noastră, fie ea
mamă, soție, colegă, soră, iubită, bunică, fiică, poate
chiar amantă. Este luna în care fiecare femeie așteaptă
atenție din partea celor din jur, deși frumos ar fi să
credem că nu e nevoie de o zi anume în care să le
arătăm femeilor din viața noastră toată aprecierea.
Cotidianul zilelor de astăzi, grijile, stresul, toate ne
fac să uităm acest lucru. Iar pentru a păstra subiectul
„fierbinte” al lunii, femeia va fi în centrul atenției și
așa cum spuse Sigmund Freud cândva „Femeia e o
creatură menită să fie iubită, nu înțeleasă”. Din câte
știu, un manual despre cum am putea înțelege femeia, nu există. Ea este una dintre cele mai complexe ființe care reușește în același timp să te facă să o

dorești, dar și să o urăști. Nu degeaba ați auzit foarte
des că femeile sunt un mister imposibil de dezlegat
pentru bărbați. Trebuie să iubești femeia și dacă o
iubești îndeajuns, nu va mai fi nevoie să o înțelegi
pentru că până la urmă, iubești fără să înțelegi, femeia nu trebuie tratată ca o teză de doctorat, ci luată
ca atare, așa misterioasă cum e ea. Femeia este cea
care uneori crește în casă un copil, dar și un bărbat,
cărora le acordă toată atenția de care dispune. Femeia
uită de multe ori de ea, societatea o schimbă, viața o
schimbă, bărbatul pe care îl iubește o schimbă și uită
de multe ori de ea, de cine e cu adevărat și că prima
dată trebuie să se gândească la ea și apoi la ceilalți.
Dacă se pune ea pe primul loc, asta nu înseamnă că
nu are grijă de cei din jur, ba din contră! Doar că de
fiecare dată, indiferent că e femeie sau bărbat, propria
noastră persoană trebuie să fie pe primul loc, iar dacă
noi suntem fericiți și împliniți și cei dragi nouă, ei vor
fi la fel. Împlinirea vine din lucrurile pe care le facem
cu drag, iar această bucurie se răspândește. Dacă o femeie se schimbă, nu trebuie criticată, aceste schinbări
s-au produs în urma evenimentelor ce s-au petrecut
în viața ei. Și așa ajungem din nou la Sigmund Freud,
care a spus că femeia trebuie iubită, nu înțeleasă. E
greu să ajungi cât de cât o femeie, atâta timp cât îi

EDITORIAL de Dora PATRON

acorzi atenția, iubirea și respectul de care are nevoie,
fără a înțelege. Cred că este suficient să afli tot ce este
nevoie despre o femeie. Așa cum sunt ele, fac parte
din viața noastră, avem nevoie de ele. În lumea puternică a bărbaților este nevoie de acea ființă sensibilă
la care să te întorci acasă și să îți ofere tot sprijinul de
care ai nevoie. Femeile, prin firea lor, sunt puternice
și nu se tem de schimbări. Chiar dacă sunt sensibile,
ele acceptă că trebuie să fie stâlpul emoțional al casei
și nu se tem să nască, să alăpteze, să se îngrașe, să
aibă riduri și în același timp să fie împăcate, dar toată
această putere vine de la iubirea pe care o primesc, nu
de la înțelegere. Până la urmă, cred că nici o femeie
nu se înțelege pe ea, pentru că stările emoționale pe
care le experimentează de-a lungul vieții îi aduc chiar
și ei câteva întrebări la care nu poate răspunde, însă
acestea sunt acele așa zise lovituri care le dă putere.
Viața pare mai confortabilă atunci când faci o echipă bună cu cineva și care va rămâne aceeași pentru
o viață întreagă. Femeile adevărate nu sunt eroi sau
mistere, ci oameni care au căderi și ridicări care le
fac să fie ceea ce noi iubim. Nu încercați să înțelegeți
femeia, iubiți-o! Ea funcționează cel mai bine atunci
când este iubită.
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Femeia în atenţia Muzeului Etnografic „Anton Badea”
reghinencelor posibilitatea de a avea
un dialog deschis cu Daniela Gîfu, cercetător științific și cadru didactic asociat la Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” din Iași, scriitoare, doctor în
filosofie, specialist în comunicare politică și membră a Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România. Fascinată
de subiectele noi și interesante, Daniela Gîfu a deschis un dialog liber despre
condiţia şi rolurile femeii în societate. În cadrul prietenos, unde femeia a
fost în centrul atenţiei, au avut loc şi
evocări despre personalitatea sopranei
Virginia Zeani, un model de femeie
care reprezintă o adevărată mândrie
pentru comuna Solovăstru, pentru Reghin, dar şi pentru întreaga ţară.

Dora PATRON
Pentru că luna martie este o lună dedicată în special femeii, Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin a organizat o serie de evenimente dedicate
„florilor” sensibile din viaţa noastră. În
cinstea lor, muzeul a realizat o expoziţie etnografică în care au fost prezentate condiţia şi rolurile femeii în etape
istorice diferite. Evenimentul le-a adus

„Întâlnirea cu femeia din
tine”
Un alt eveniment dedicat femeilor din
Reghin, dar nu numai, a fost seminarul „Întâlnirea cu femeia din tine” care
s-a adresat doamnelor interesate de
dezvoltarea personală, autocunoaștere,
conștientizarea și asumarea unor roluri, dar şi învățarea unor noi modele
comportamentale. Pentru a le ajuta
pe femeile prezente la seminar să descopere cum să trăiască în armonie cu

ele şi cu ceilalţi într-un mod conştient
prin descoperirea feminităţii, au fost
life coach Daniela Gîfu şi Lia Avram,
speaker motivaţional. Daniela Gîfu a
răspuns prezent la invitaţia Roxanei
Man, manager al Muzeului Etnografic
„Anton Badea” pentru a împărtăşi o
parte din experienţa ei de viaţă, dar şi
de a cunoaşte femeile din Reghin „am
răspuns cu mare plăcere acestei invitaţii, eu o cunosc pe Roxana încă din anii
2000, când ea lucra la Universitatea
Populară din Tîrgu Mureş, iar eu la cea
din Cluj Napoca, în acel context, am
avut amândouă posibilitatea să participăm la fel de fel de cursuri care erau
organizate de nemţi, pe vremea aceea
România încă nu era membră a Uniunii Europene şi se investeau mulţi bani
pe astfel de cursuri de formare. Practic
e un remember pentru mine, iar acum
îmi face mare plăcere să le cunosc pe
doamnele din Reghin şi să descoperim
împreună, practic, dimensiunea feminină atât pe partea de familie cât şi
pe partea de carieră, în ce măsură cele
două pot coexista în egală măsură cu
scopul de a implini femeia”. Pe durata
întregii vieţi, femeia ajunge să presteze mai multe roluri fiică, soră, soţie,
mamă, însă chiar dacă are mai multe
roluri, ea este aceeaşi, încercând să-şi

descopere propriul potenţial. Doamnele din Reghin au fost foarte interactive şi dornice să comunice cu alte femei
prezente la semniar care au întâmpinat
aceleaşi probleme atât în viața de zi cu
zi, cât și în cea de familie.

Proiectele de reabilitare a Palatului Culturii şi a Muzeului
de Ştiinţele Naturii sunt mai aproape de a fi implementate
ADR Centru a finalizat etapa de verificare tehnică şi financiară pentru proiectele „Reabilitarea Palatului Culturii”
şi „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele
Naturii Tîrgu Mureş”, depuse în 25 noiembrie 2016 spre finanţare în cadrul
POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiţii 5.1.
În urma parcurgerii acestei etape proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii”
a obţinut 82 de puncte, iar proiectul
„Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş” 81 de puncte. Cele
două proiecte ar fi putut obţine maxim
86 de puncte din 100 posibile, deoarece
clădirile nu fac parte din patrimoniul
UNESCO, iar cele două proiecte sunt
cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Tîrgu
Mureş, însă la data evaluării proiectului aceasta nu a fost aprobată de către
consiliul local.
În conformitate cu prevederile din ghidul general al programului, urmează a
fi direct contractate proiectele care au
obţinut cel puţin 70 de puncte (pragul de calitate) şi care se încadrează în

Sala de concerte.
Proiectul de reabilitare a Muzeului de
Ştiinţele Naturii Tîrgu Mureş are o valoare de aproximativ 11,3 milioane lei,
din care aproximativ 9,2 milioane lei
finanțare nerambursabilă. Durata de
implementare a proiectului este de 64
de luni. Principalele lucrări care se vor
realiza sunt: reabilitarea clădirii muzeului, realizarea unei alei senzoriale
şi a unei grădini terapeutice cu plante
aromatice şi reamenajarea încăperilor
pentru expunere. Proiectul include şi
achiziţionarea unor exponate noi, şi
dotarea muzeului cu 12 infotouch-uri.
Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş
alocarea financiară disponibilă pentru
acest apel. Deocamdată, autoritatea de
management nu a comunicat lista proiectelor care vor intra în etapa de contractare pentru această axă de investiții.
Proiectul de reabilitare a Palatului Culturii are o valoare de aproximativ 6,5
milioane lei, din care aproximativ 6

milioane lei reprezintă finanțarea nerambursabilă. Durata de implementare
a proiectului este de 67 de luni. Proiectul de reabilitare cuprinde reparaţii
exterioare ale clădirii şi câteva reparaţii
interioare, printre care reparaţii la casa
scării de la Biblioteca Judeţeană şi reparaţii la Sala oglinzilor şi la orga din

649 de şcoli s-au înscris la concursul
„Let’s Be ECO”
La începutul lunii ianuarie, Garda Naţională de Mediu, în parteneriat cu
„Let`s Do it România!” a lansat concursul „Let’s Be Eco”, adresat unităţilor
de învăţământ din mediul rural, scopul
fiind reutilizarea resurselor şi al protejării mediului înconjurător. Obiectivul
acestei competiţii este de a distribui
calculatoare, laptopuri şi birouri alo-

cate în urma disponibilizării, în şcolile din mediul rural. În concurs s-au
înscris 649 de şcoli din 41 de judeţe,
care au înscris peste 25.000 de lucrări
originale, create din materiale reciclabile, având ca temă mediul înconjurător. După desemnarea câştigătorilor şi
publicarea clasamentului final, se vor
acorda într-o primă etapă, 500 de lap-

topuri unităţilor şcolare câştigătoare.
Proiectul „Let’s Be ECO” este organizat de echipa „Let’s Do it România!”,
în parteneriat cu Garda Naţională de
Mediu şi este dedicat şcolilor din mediul rural din toată ţara şi urmăreşte ca
elevii să înţeleagă importanţa protejării
mediului încojurător şi a conservării
resurselor. (D.P.)
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EVENIMENT

Semințe libere la Reghin
Alexandra COTOI
Proiectul Semințe libere a ajuns și la
Reghin. Sâmbătă, 11 martie, a avut loc
prima ediție a proiectului Semințe libere la Reghin. Evenimentul a fost găzduit de Dogma Pubs, unde în prezența
consumatorilor de legume și fructe
tradiționale, organizatorii evenimentului, Cristian Man și Răzvan Ilieș, au
demonstrat faptul că și reghinenii pot
avea parte de semințe naturale, dar și
de sfaturi și idei din partea agricultorilor cu experiență.
Semințe libere înseamnă să împărtășim
din surplusul de semințe, arbuști, pomi
fructiferi pe care îi avem acasă și să fim
împreună, să formăm o comunitate.
Ideea proiectului a pornit de la Răzvan
Ilieș, după ce a participat la același eveniment, în Tîrgu Mureș. La sugestia
fondatoarei proiectului Semințe libere,
la nivel național, Adina Moise, proiectul s-a derulat și la Reghin.
„E prima ediție și sperăm să devină o
tradiție” a precizat Răzvan Ilieș. S-au
înțeles, s-au pus de acord cu privire
la câteva aspecte organizatorice, apoi
au invitat oameni care au mai participat la acest gen de acțiuni în diverse
zone ale țării, care știau ce au de făcut.
Semințele, care mai de care mai interesante, au fiecare un rol important în
agricultură, în discuțiile purtate ulterior fiind împărtășite aceste aspecte și
celorlalți. „E destul de multă lume, ne
așteptam să fim numai noi doi, dar se
pare că lumea e destul de receptivă” a
mărturisit Cristian Man care a mai adăugat faptul că „aici e vorba de dăruire,
cine are dă, cine are nevoie primește”.

Prezentări despre permacultură și compostul urban

Subiectele dezbătute intens au avut ca
teme principale permacultura și compostul urban. Despre permacultură, a
vorbit Răzvan, care de câțiva ani încoace a realizat astfel de modele de culturi,
împărtășindu-le și celor prezenți din
experiența proprie. În prezent, este în
stadiu incipient cu o astfel de cultură,
chiar la Reghin.

Permacultura sau „agricultura permanentă” este o tehnică de grădinărit, care
pentru unii oameni, a devenit un mod
de viață. Conceptul a fost readus în
epoca modernă de japonezul Masanobu Fukuoka, fermier și filosof, care în
1973, după ce a revenit pe moșia tatălui
său, a început să practice această metodă sistematică de cultivare a pământului. pus în aplicare pentru prima dată
în Permacultura înseamnă dezvoltarea unor sisteme ecologice armonioase, eficiente și productive, care pot
fi utilizate oriunde, de către oricine.
Permacultura este acel cadru inovator
care permite desfășurarea unui mod de
viață durabil. Permacultura înseamnă
proiectarea unui model de viață sănătos, ecologic în gospodăriile, grădinile,
comunitățile noastre, dar și în companiile pentru care lucrăm.
Compostul este una dintre armele
producătorilor care doresc să obțină o
producție bună, dar și legume cu gust
și bineînțeles, ecologice. Compostul
înseamnă fertilizarea naturală a solului, care le permite fermierilor o reducere a costurilor, deoarece nimic nu se
pierde, ci totul se transformă. Produsul are numai beneficii aspra solului,
dacă substratul este nisipos, compostul
acționeză ca un burete și reține apa.
La solurile mai argiloase, compostul

adaugă porozitate, protejând în același
timp împotriva saturării de apă sau a
întăririi pământului. Cristian Man a
declarat că „vrem să formăm o rețea de
oameni cu care să facem ceva pentru
comunitate. Să adunăm de la oamenii
care nu au posibilitatea de a-și face
compost acasă, să facem un loc în care
să adunăm resturile menajere, din care
se poate face compost la care să aibă
acces mai apoi. Vrem să avem un spațiu
public în care fiecare să participe la realizarea unei lucrări, o grădină urbană”.

Ateliere de creație pentru
copii
Evenimentul s-a derulat pe mai
multe secțiuni, cei mai mici dintre
participanți fiind invitați să intre în
contact cu semințele, într-un mod diferit față de felul în care sunt folosite
semințele în mod normal, și anume
prin artă. Copiii au putut realiza lu-

crări artistico-plastice, care au avut ca
principal accesoriu semințele. Creativi și extrem de harnici, copiii au dat
semințelor un nou mod de utilizare,
prin artă, coordonatoarea atelierului
pentru copii, Bianca Someșan, fiind
de-a dreptul încântată de felul în care
lucrările copiilor au prins viață prin
intermediul semințelor. Copiii se joacă practic cu semințele, fac lucrări de
artă, iar părinții pot să schimbe păreri
și opinii cu ceilalți participanți cu referire la agricultură și diverse plante.
Asociația K`Arte a pus la dispoziția copiilor lut, din care aceștia să modeleze
diverse figurine.
Pe
parcursul
evenimentului,
participanții au putut degusta din produsele pe care fiecare le-a adus din cămara proprie, făcându-se schimburi de
rețete culinare.

OCHIUL MAGIC

PET-ul si tomberonul

Ochiul magic nu doarme niciodată! Și
pentru asta, trebuie să vă mulțumim
dumneavoastră, cetățenilor și cititorilor acestei publicații, pentru că dați dovadă de simț civic și încercați să puneți
o piatră la temelia civilizației din urbea

noastră.
Pe adresa redacției, am primit următoarele rânduri: „ S-a mărit tariful pentru gunoi menajer cu circa 60%. Poate
sunt motive plauzibile pentru cei ce fac
acest serviciu de colectare, transport,

sortare etc., dar iată cum
arată containerele pentru
deşeurile refolosibile în 9
martie 2017 în Bd. Unirii.
Acest lucru îi descurajează
şi pe cei care fac selecţia
materialelor şi ar dori să le
depună în containerele specializate. O altă problemă ar fi informarea locuitorilor în sensul de a aplatiza
(turti) PET-urile înainte de a le depune
în container, deoarece ar intra de 3-4
ori mai multe şi nu s-ar aduna pe lângă
container. Eu am întâlnit într-o seară o
doamnă mai în vârstă care se chinuia să
introducă în containerul aproape plin,
mai multe PET-uri de 5 - 6 litri, având
forma normală şi dopul pus. I-am zis
să le turtească, să intre mai multe şi
atunci m-a fixat cu o privire cruntă, zicându-mi: Şi aşa cum o să le mai folo-

sească? Credea că aceste PET-uri se vor
refolosi ca atare, ca pe vremuri, când
trebuiau predate sticlele la schimb şi
periodic se făcea în familie o acţiune de
spălat sticle şi de răzuit etichete. Asta
e... Aş propune aplicarea pe containere
a unor etichete care să indice necesitatea de a aplatiza ambalajele PET. Sper
că prin intermediul dumneavoastră, să
ajungă propunerea la cei în drept. Vă
doresc o primăvară frumoasă, sănătate,
bucurii şi succes în activitate.”
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Marius Pașcan, deputat PMP Mureș: Când va fi pus
în funcțiune barajul de la Răstolița?
Alexandra COTOI
Deputatul Partidului Mișcarea Populară Mureș, Marius Pașcan, a adresat
în această săptămână o interpelare
Guvernului României, d-lui primministru Sorin Grindeanu, având ca
temă „Amenajarea Hidroenergetică
Răstolița” . În document se arată că cel
mai important obiectiv de investiții al
județului Mureș, „Amenajarea Hidroenergetică Răstolița” este abandonat din
anul 2012, deși în acel an, conform proiectului, urma să fie pus în funcțiune la
o primă capacitate. Marius Pașcan a
adresat interpelări repetate guvernelor
anterioare pe această temă fără vreun
rezultat, iar din anul 2012 investiția se
află în conservare.

„Amenajarea
hidroenergetică
Răstolița, din județul Mureș, este singura amenajare cu acest specific, aflată în lucru la ora actuală în România.
Dacă ar fi avut parte de continuarea
finanțărilor, investiția ar fi putut fi pusă
în funcțiune, la o primă capacitate,
încă din toamna anului 2012. La data
respectivă, lucrările erau foarte avansate: agregatele procurate în proporție
de 90%, dar instalate doar în proporție
de 60%. Lucrarea a fost mai apoi sistată, cca 300 de muncitori specialiști în
domeniu concediați, iar între timp, beneficiarul lucrării - S.C. Hidroelectrica
S.A. - a intrat în insolvență. Pentru punerea în funcțiune a barajului la o primă capacitate, urmau să fie expropriate
210 hectare de teren, din care 152 ha se

află în proprietatea Regiei Naționale a
Pădurilor Romsilva, 12 hectare la proprietari privați - persoane fizice, composesorate, dar și primării, 5 ha teren
domeniu public la Apele Române, dar
şi 24 de ha teren deținut de Hidroelectrica.
Finalizarea obiectivului de investiţii „Amenajarea Hidroenergetică
Răstolița” este necesară şi oportună
din perspectiva contribuției sale directe la realizarea obiectivelor, naţionale,
regionale şi locale în domeniul politicilor de energie şi mediu, în acord
cu respectarea principiilor dezvoltării
durabile, corespunzător Strategiei de
valorificare a resurselor regenerabile în
România.
Deși s-a promis, pe cale oficială, punerea în funcțiune a AHE Răstolița
încă din trimestrul IV 2013, absolut de
neînțeles, din câte știu actul normativ
privind exproprierea celor 210 ha de

teren necesare nu a fost nici până astăzi promulgat. Ce să înțelegem din
această tergiversare sau nepăsare, cu
atât mai mult cu cât, în mod oficial, nu
se mai face vorbire despre finalizarea
acestei importante investiții?! Poate se
așteaptă degradarea irevocabilă a lucrărilor efectuate, având în vedere că,
la acest stadiu de execuție, nu mai poate fi vorba de conservare, nici de alocarea de resurse necesare în acest sens”
a declarat Marius Pașcan pentru Glasul
Văilor.
Deputatul PMP i-a solicitat prim-ministrului Grindeanu să-l informeze
concret care este strategia asumată
de Guvern pentru acest obiectiv de
investiții și termenele preconizate pentru punerea sa în funcțiune.
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SĂNĂTATE

Rujeola
Rujeola (pojarul) este o boală
infecțioasă cu contagiozitate ridicată,
produsă de virusul rujeolic, un ARN
paramixovirus, genul Morbilivirus.
Până în 1980 când s-a introdus pe scară
largă vaccinarea, a provocat multe decese la copii. Denumirea provine din
termenul grecesc “diphterion” - membrane, suluri de piele. Virusul rujeolic e
format din nucleu ARN monocatenar,
anvelopă cu 2 proteine F și H, un singur tip antigenic.
Se răspândește foarte ușor, având o
contagiozitate foarte mare, în contact
direct cu pesoana infectată, prin picăturile de salivă răspândite în timpul
strănutului și al tusei sau prin obiecte contaminate. Perioada de contagiune a bolii începe cu 2-4 zile înaintea
apariției erupției și durează până la
2-5 zile după debut. Virusul dispare
din secrețiile nazale sau faringiene în
momentul în care iritația începe să se
reducă.

Incubația durează 7-14
zile

Calendar medical
martie
Perioada prodromală durează 2-4
zile și este dominată de febră înaltă,
rinoree, conjunctivită și semnul Koplik considerat patognomonic pentru
rujeolă. Apare de obicei pe mucoasa
bucală în dreptul molarilor superiori 1
și 2. Aceste pete seamănă cu granulele
fine de nisip alb, înconjurate de areola
inflamatorie.
Perioada de stare este dominată de
erupția maculo-papuloasă generalizată. Sunt prezente anorexia, diareea,
limfoadenopatia.
La aproximativ 30% dintre cazurile
de rujeolă pot apărea complicații, cu
predilecție la copii sub 5 ani și la adulții
de 20 de ani și peste. Cele mai frecvente sunt: diareea, otita, pneumonia,
encefalita și sechelele neurologice care
îi urmează, panencefalita sclerozantă
subacută.
Pacienții cu risc sunt copiii mici
nevaccinați. Aceștia prezintă un risc
crescut de complicații și deces, gravidele nevaccinate prezintă risc crescut
de avort sau naștere prematură, persoanele care suferă de malnutriție, orice

persoană non-imună, populația țărilor
subdezvoltate și a zonelor în care s-au
produs dezastre naturale sau conflicte.
Diagnosticul pozitiv se pune pe baza de
date clinice, epidemiologice și de laborator. Izolarea virusului din nazofaringe sau urină sunt extrem de importante
pentru supravegherea epidemiologică
a circulației tulpinilor virale.

Un episod de rujeolă conferă imunitate pe viață

Rujeola nu are tratament specific!
Se recomandă ca bolnavii să fie bine
hrăniți și hidratați oral sau parenteral.
Tratamentul este simptomatic: antitermice pentru combaterea febrei și
hidratare. Izolarea se recomandă de la
primele semne de boală până la 6 zile
după apariția erupției. Infecțiile bacteriene secundare necesită antimicrobiene adecvate.

Prevenția se realizează
doar prin vaccinare
Vaccinarea de rutină a copiilor com-

20 Martie - Ziua mondială a sănătății
orale
22 Martie - Ziua mondială a apei
24 Martie - Ziua mondială anti-TBC
binată cu campanii de imunizare în
masă în țările cu risc, reprezintă cheia
strategiilor de sănătate publică pentru
reducerea numărului global de decese
prin rujeolă. În România, vaccinul antirujeolic este disponibil, este inclus în
Programul Național de Imunizări și se
administrează în combinație cu cel împotriva rubeolei și oreionului. Există și
varianta tetravalentă, cu adaosul componentei împotriva varicelei.
Schema de vaccinare: la copii prima
doză se administrează la vârsta de un
an, a doua doză se administrează între
4 și 6 ani.
Sursa: www.vaccinologie.ro

Dr. Iuliu MOLDOVAN

S-au reluat lucrările la parcul auto pentru sporturi
cu motor de la Cerghid

După mai mulţi ani de repaus, în data
de 27 februarie 2017, au fost demarate
lucrările pentru finalizarea investiţiei
„Parc auto pentru sporturi cu motor”,
proiect ce vizează realizarea unui complex de agrement şi sport pentru iubitorii sporturilor cu motor, pe teritoriul
localităţilor Ungheni şi Sânpaul, judeţul Mureş.
Investiţia presupune construcţia unui
circuit de viteză cu lungime totală de
3,7 km, precum şi lucrări aferente:
drum de acces (DJ 151B – Parc auto),
lucrări de protecţie şi siguranţă, boxe,
tribună, parcări etc. Durata de execuţie
a lucrărilor este de 8 luni.
În anul 2016, Consiliul Judeţean Mureş
a încheiat un nou contract pentru realizarea investiţiei după ce contractul

iniţial de execuţie a lucrărilor, încheiat
în anul 2011, a fost reziliat începând cu
data de 24 iunie 2014. În luna februarie 2016 a avut loc executarea silită a
fostului antreprenor, care nu a predat
în mod voluntar amplasamentul lucrărilor. Anul trecut în data de 14 iunie
Consiliul Judeţean a semnat un acord
contractual pentru „Reactualizarea
Proiectului tehnic nr.190.1/2009 şi
finalizarea lucrărilor din cadrul proiectului Parc auto pentru sporturi cu
motor” cu noul constructor, valoarea
contractului fiind de 20.998.354,34
lei fără TVA. În perioada scursă de la
semnarea contractului s-au realizat expertize tehnice, s-a reactualizat proiectul tehnic şi au fost obţinute autorizaţiile şi avizele necesare pentru începerea

lucrărilor.
La nivelul Consiliului Judeţean Mureş
se depun toate diligenţele pentru ca
proiectele vechi ale judeţului care au
fost blocate din cauza unor probleme

apărute în derularea contractelor cu
antreprenorii să fie finalizate în cel mai
scurt termen posibil.
Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş
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Doi miniştri ai Guvernului României au venit la
Mureş să cunoască problemele reale ale cetăţenilor

Judeţul Mureş s-a aflat pe lista
încărcată a activităţii a doi miniştri,
Petre Daea, ministrul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale şi Sevil Shhaideh,
ministrul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor
Europene. Cei doi au venit cu veşti
bune pentru mureşeni.

Petre Daea a participat la Adunarea
Generală a Federaţiei Crescătorilor de
Bovine din România, unde le-a transmis fermierilor că este pentru prima
dată când Guvernul reuşeşte să acorde
subvenţiile în luna februarie.

Primăria comunei Petelea a pregătit o
serie de proiecte care deja au fost depuse pe anul 2017 şi pentru care se
aşteaptă finanţare europeană. O parte
foarte importantă din investiţiile pregătite sunt realizate în domeniul educaţional. Printre proiectele pentru care
se aşteaptă finanţare se numără cel de
extindere a reţelei de canalizare în satul Petelea şi Habic, proiect pentru care
este nevoie de suma de două miliarde
de lei vechi. Pe lista de priorităţi se află
şi un proiect prin care se doreşte ajutarea comunităţilor de rromi din comună. Una dintre priorităţile lui Sorin
Pădurean, edilul comunei Petelea, este

Căminul Cultural, care nu a aparţinut
primăriei. Acesta fiind achiziţionat
printr-un proiect anterior, administraţia locală va depune în decursul acestui
an, cererea de fonduri pentru reabilitarea lui. Un alt proiect în care primăria
doreşte să investească este achiziţionarea unui complex dezafectat, pentru
a-l transforma în grădiniţă, având în
vedere şi reabilitarea şcolii pentru realizarea unor condiţii bune pentru elevi
şi cadrele didactice. „În primul rând
avem planul urbanistic general pe care
trebuie să-l facem în acest an, deoarce
în 2018 nu mai putem realiza niciun fel
de construcţie sau alte lucrări în loca-

Sâmbătă, 11 martie, la Școala Gimnazială din localitatea Petelea s-a
desfășurat faza județeană a Olimpiadei
de Limba și Literatura Rromani. 51 de
elevi s-au prezentat la concursul care a
constat într-o probă scrisă, elevii având
de realizat analize pe text, traduceri în
și din limba rromani, precum și o compunere în limba rromani.
Emoțiile și-au făcut simțită prezența,
dar marea parte a elevilor calificați în
această etapă au mai participat la astfel
de competiții și s-au descurcat foarte bine. Inspectorul școlar de limba și
literatura rromani, Gazsi Ștefan Eduard, prezent la concurs, a precizat că
„subiectele au un nivel de dificultate
mediu, iar elevii au la dispoziție 3 ore
să rezolve cerințele”, adăugând totodată faptul că e mândru că la această
etapă s-au înscris elevi ce provin din 14

instituții școlare din județul Mureș.
Școala Gimnazială din Petelea a fost
gazda concursului școlar, după ce
elevi ce provin de aici au obținut rezultate de excepție la nivel național și
internațional.
Concursul reprezintă calificarea pentru etapa națională, unde concurența e
foarte mare, iar cerințele subiectelor au
un grad ridicat de dificultate. „Limba
ce o vorbim e diferită față de cea literară, dar m-am pregătit și sper să obțin
un rezultat bun. Limba și literatura
rromani se studiază pe ani de studiu,
iar eu, chiar dacă sunt acum la liceu,
pot să particip la această competiție”
a declarat eleva Cătălina Moldovan,
deținătoarea unui premiu special la
Olimpiada Internațională de limba și
literatura rromani. (A.C.)

Sevil Shhaideh a participat la o întâlnire cu toţi primarii mureşeni, cărora
le-a prezentat posibilităţile de finanţare pentru proiecte de infrastructură
importante pentru comunitate.
Ministrul Dezvoltării a arătat că programul de guvernare are la bază principiul conform căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un
set minim de servicii publice în domeniile sănătate, educație, apă – canalizare, energia termică și electrică, inclusiv
iluminat public, transport / drumuri,
salubrizare, cultură, culte, locuire și
sport.
Astfel, primăriile care au nevoie de
finanțare pot depune cererile până în
17 martie.
La nivel naţional, se va asigura finanţarea a 9.500 de obiective de investiţii noi
introduse în program, din care 2.500
de creşe şi grădiniţe şi 2.000 de unităţi de învăţământ preuniversitar care

necesită efectuarea de lucrări pentru
obținerea autorizației de funcționare.
„Ministrul Dezvoltării Regionale, vice-premierul Sevil Shhaideh, le-a redat speranța primarilor mureșeni. Este
cel de-al doilea ministru care vizitează
județul Mureș în doar câteva zile, după
ministrul Agriculturii, Petre Daea.
Aceste întâlniri dovedesc deschiderea
Guvernului către administrația locală
și dorința de a primi informația rapid și
direct din prima linie a administrației,
indiferent de culoarea politică. Este o
dovadă clară a seriozității noului Guvern în aplicarea programului de guvernare, un program ambițios și curajos care le va aduce românilor din toate
categoriile sociale un trai mai bun”, a
declarat Vasile Gliga, preşedintele PSD
Mureş.

litate neavând PUG-ul. Ne-am propus
reabilitarea primăriei, ceea ce cred că
va rămâne pe ultimul plan, staţia de
autobus, trotuarele şi instalarea unor
camere de supraveghere” a declarat
primarul comunei Petelea, Sorin Pădurean. Anul acesta, edilul doreşte să
construiască un parc pentru populaţia

existentă în comună, proiect ce va fi finanţat printr-o asociaţie a comunelor
din zonă. Primăria Comunei Petelea
aşteaptă cu mare interes finanţarea
europeană, atât de importantă pentru
realizarea proiectelor. (D.P.)

Proiecte noi pentru comuna Petelea

Olimpiada județeană la Petelea

Raluca CREȚ
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Vis creț pe Gurghiu – o altfel de viziune
Alexandra COTOI

Curly dreams by Carmen
Autoarea, o tânără de pe Valea
Gurghiului ce și-a descoperit
relativ recent talentul condeiului
și al cuvintelor înțelepte, reprezintă cu cinste generația tânără
a României zilelor noastre.
Creață, frumoasă, extrem de talentată în mai multe laturi ale artei în sine,
Carmen Ioana Frandeș a reușit un fenomen unic până acum în zona noastră: o altfel de lansare, cu spectacol, cu
dans, cu cântec, la care să scoată din
cochilie sute de oameni. Cum a reușit?
Simplu: și-a destăinut sufletul mai întâi pe blog, Curly dreams by Carmen,
pentru ca apoi să iasă din sfera virtuală
și să aștearnă pe hârtie aceste gânduri.
Iar faptul că a primit o creștere alesă, în
care familia a învățat-o să nu arunce în
nimeni cu „piatră”, au ajutat-o pe Carmen Ioana Frandeș să ajungă la sufletul
oamenilor și să rămână acolo pe vecie.
Am cunoscut-o pe Carmen în urmă cu
ceva ani, la concursul de Miss Valea Regilor, organizat la Festivalul Văii Gurghiului. Atunci am simțit că fata asta
nu se lasă foarte ușor, e ambițioasă, talentată și foarte bine educată de părinți.
Dacă mai adaug și extrem de sufletistă
și cu mintea creață, veți spune probabil că o laud prea tare, dar nu e deloc
laudă, e ea, Carmen Ioana Frandeș. Pe
parcursul anilor, am urmărit evoluția
ei profesională și m-am bucurat tare
când am văzut că a ajuns să trăiască visul american. Nu o dată, ci de două ori.
Și de fiecare dată a revenit acasă. Apoi,
am citit despre experiențele ei unice și
am simțit că nu am greșit atunci când
am cunoscut-o. Sâmbătă, 11 martie
2017, m-a uimit din nou.

„Oameni dragi mie”…și tu
dragă lor

Dacă vă întrebați ce este „Vis creț pe
Gurghiu”, vă răspunde chiar autoarea
„e o trăire a unei fete crețe cu gânduri
crețe cu toate lucrurile complicate, dar
și cele simple. Sunt gânduri ale mele
trăite, sunt inspirații pe care eu le văd
că vin de la Doamne, Doamne, de aco-

”

Suflet drag, oprește-te! Deschide cartea, adună-te! Citește, privește-n suflet...! Nu-i doar un rând...e-un
cuget! Un tărâm al literelor, frazelor, poveștilor sau al viselor scrise de Carmen Frandeș.

lo de sus. E o carte de suflet pe care eu
vă invit să o citiți, să îmi descoperiți sufletul și să o luați ca pe o trăire a unui
om și să vă pună pe gânduri”. După o
experiență de viață nu foarte îndelungată, dar cu siguranță plină de peripeții,
Carmen s-a oprit din trăiri, figurativ
vorbind (pentru că e o fire foarte energică, plină de vitalitate și care parcă te
face să încerci să fii la fel ca ea), și a pus
pe hârtie planurile ei crețe și mărețe
pentru viitor. Așa a luat naștere și lansarea cărții, inedită și creață, trecând în
felul acesta de orice barieră impusă de
sobrietatea lansărilor de carte la care
am asistat până acum.
În primul rând, am fost flatată de numărul mare de invitați, pe care Carmen i-a numit „oameni dragi mie”, iar
eu voi continua cu „și tu dragă lor”,
altfel mă gândesc că nu ar fi fost atât
de mulți. Apoi, pentru faptul că a împinat tradiționalul cu modernul, atât în
carte, cât și în spectacolul de lansare,
pentru că a avut alături de ea 150 de talente care au evoluat la unison cu ea, pe
scenă. Dans, cântec, multă voie bună,
costume populare, dar și moderne. O
lansare inedită la care lumea a putut să
schimbe impresii la un pahar de vorbă.

O experiență de viață din
postura unui tânăr
Revenind la „Vis creț pe Gurghiu”, în
paginile cărții nu veți regăsi un singur
stil de scriere, cartea conține și proză, scurte întâmplări trăite și simțite,
dar și versuri create pentru cei dragi,
care toate provin din experiența de
viață „nu e o experiență lungă, dar e o
experiență a unei fete ardelene de pe

Valea Gurghiului, care a fost plecată și
în America de două ori și se gândește
să plece și a treia oară, unde promite
că va duce această carte cu mândrie. E
o experiență care m-a schimbat, m-a
făcut să înțeleg ce înseamnă acasă și
ce înseamnă de fapt Valea Gurghiului,
din acest motiv este și titlul Vis Creț
pe Gurghiu” ne-a mărturisit Carmen,
chiar înainte de a începe spectacolul.

Gazdă, artist, scriitor

Carmen Ioana Frandeș a reușit să modereze întreaga seară, a reușit să cânte,
să danseze, să ne arate cum e ea, dar
și cum s-a maturizat în urma a tot
ceea ce i s-a întâmplat în viața de până
acum. Mereu implicată în proiecte
îndrăznețe, Carmen a reușit să pună
în valoare Valea Gurghiului, nu doar la
Reghin, ci și la Cluj, pentru că a avut
parte de o lansare și în orașul care a
adoptat-o pe perioada studenției. S-a
bucurat și acolo de prezența prietenilor, a iubitorilor de EA. „Copiii sunt

și au fost mereu lângă mine, de asta ei
sunt baza spectacolului meu, pentru că
datorită lor și părinților lor, care m-au
susținut, sunt astăzi în sală atât de
mulți oameni foarte speciali, cărora nu
contenesc să le mulțumesc!” a conchis
Carmen.

#cărțilepefață

Seara s-a încheiat cu sesiunea de autografe, Carmen făcându-și timp să
treacă un gând de bine pentru fiecare
din cei care au de acum în biblioteca
personală „Vis creț pe Gurghiu”. Și pentru că e intens implicată în proiectul
#cucărțilepefață, sunt sigură că mulți
dintre cei prezenți vor posta pe net
poza cu Vis creț pe Gurghiu, asta după
ce o vor lectura.
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Concursul Regional ,,Un mărţişor pentru fiecare” s-a
derulat la Reghin

II și III, dar și Mențiuni, respectându-se totodată și nivelul de vârstă al
preșcolarului.

Legenda Mărțișorului

Sabina Alzner
Proiectul Educaţional Regional ,,Un
mărţişor pentru fiecare”cuprins în
CAER 2017, a derulat cea de-a doua
ediţie. Inițiatoarele proiectului, cadrele didactice Alina Moldoveanu și
Alzner Sabina au propus și pentru a
doua ediție activități extrem de atractive pentru preșcolarii care au luat parte
la proiect, mai ales în 1 Martie, când
aceștia au participat la o altfel de activitate, la Muzeul Etnografic „Anton
Badea” din Reghin.

În cadrul acestui proiect s-a desfăşurat Concursul de creaţie artistică
,,Un mărţişor pentru fiecare”, adresat
preşcolarilor din judeţul Mureş şi din
alte şase judeţe partenere: Alba, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Sălaj, Suceava, Timiş. Participarea celor interesaţi a fost
indirectă, cadrele didactice din grădiniţe expediind poştal lucrările. „Cu
mărţişoarele înscrise în concurs am
organizat o expoziţie în cadrul Muzeul
Etnografic „Anton Badea” din Reghin,
care este unul din partenerii Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 4 Reghin
în cadrul acestui proiect, alături de

Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş,
Grădiniţa “Paradisul Copilăriei” Tîrgu
Mureş, precum şi grădiniţe din judeţele enumerate anterior” a precizat Alina
Moldoveanu.
Comisia de evaluare şi jurizare a lucrărilor participante la concurs a ţinut
cont de criteriile de evaluare şi jurizare
prevăzute în regulamentul concursului. Astfel, au fost acordate locurile I,

La Atelierul de creaţie ,,Legenda mărţişorului” organizat şi desfăşurat tot
la Muzeul Etnografic „Anton Badea”
Reghin au participat preşcolarii grupei
mari „Buburuzele” de la Grădiniţa PP4
– Structura Grădiniţa PP2 Reghin, îndrumaţi de educatoarele Alina Moldoveanu şi Ionela Șerban. Fiecare copil a
confecţionat câte un mărţişor şi câte o
felicitare din materialele puse la dispoziţie de Muzeul Etnografic, directorul
acestuia, Roxana Man fiind prezentă
și la prima ediție proiectului. Aceste
mărţişoare nu au fost jurizate în cadrul
concursului, ele fiind oferite mamelor.
Proiectul a fost derulat în prezența
prof. Irina Trifan, Inspector pentru învăţământ preprimar în cadrul
I.Ş.J. Mureş și a adunat câteva sute de
mărțișoare, care ulterior au fost donate
în scop caritabil.

Organizaţia Salvaţi Copiii Tîrgu Mureş, acordă
atenţie copiilor care au părinţi plecaţi în străinătate
Chiar dacă trăim în epoca Social Media, în care distanța nu mai reprezintă
un impediment în procesul de comunicare, totuși aceste unelte moderne nu
pot înlocui prezența părinților, care au
decis să plece în străinătate pentru a le
oferi copiilor rămași acasă, o viață mai
bună. Organizația Salvați Copiii Tîrgu
Mureș a poposit la Reghin pentru a
aduce la cunoștința elevilor, dar și a cadrelor didactice, gravitatea acestui fe-

nomen. Reprezentanţi ai Organizaţiei
Salvaţi Copiii Tîrgu Mureş au prezentat
în cadrul întâlnirii cu elevii şi cadrele
didactice modificarea Legii 272/2013
introducându-se secţiunea 4, cu privire
la copiii care au părinţi plecaţi la muncă
în străinătate. „Această secţiune presupune obligaţia părinţilor ca atunci când
pleacă ambii sau părintele unic susţinător, la muncă în străinătate, să anunţe
la primărie, unde se depune o notifi-

care. Ulterior, primăria, cu toate actele la dosar, îl trimite la judecătorie, iar
judecătoria în termen de trei zile de la
depunerea actelor, emite acea sentinţă
ca reprezentantul legal să aibă drepturi
asupra copilului” a declarat Cristina
Pantea, coordonatorul proiectului Organizaţiei Salvaţi Copiii, Filiala Mureş.
În cele mai multe cazuri, copiii rămân
în grijă bunicilor, însă aceştia nu sunt
reprezentanţii legali fără acea notifica-

re. Acest proiect se derulează încă din
2015, prin caravane de informare în tot
judeţul Mureş. Ca urmare a informării
corecte și a demersului desfășurat de
Organizația Salvați Copiii, părinții au
început să facă aceste demersuri legale.
D.P.
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Balul Vânătorilor AVPS Valea Gurghiului

Sfârşitul sezonul de vânătoare la mistreţi, marcat la
Ibăneşti prin tradiţionalul bal

Dora PATRON
Într-un cadru festiv, vânătorii şi
pescarii îmbrăcaţi de sărbătoare
şi cu soţiile la braţ, şi-au pregătit buna dispoziţie şi cele mai
frumoase poveşti pentru cea de-a
VI-a ediţie a Balului Vânătorilor
şi Pescarilor de pe
Valea Gurghiului.
Într-o sală frumos decorată cu cele mai
impresionante trofee şi cele mai alese
bucate vânătoreşti, invitaţii au marcat
sfârşitul sezonului de vânătoare care
s-a încheiat spune Mircea Todoran,
preşedintele AVPS Valea Gurghiului,
fără evenimente neplăcute „sezonul
s-a încheiat mult mai bine decât altele, de la an la an fiind din ce în ce mai
bine, pentru că s-a vânat mult, a fost
zăpadă, a fost frumos, iar organizarea a
fost una bună şi totul a decurs în condiţii normale”. Conform legislaţiei, vânătorii îşi obţin destul de greu această
aşa-zisă meserie, fiind o cursă de aproximativ 2 ani de zile până când devin
cu adevărat vânători. Prefectul judeţului Mureş, Lucian Goga, a fost deasemenea prezent la acest bal. Vânător cu
acte în regulă, acesta nu a mai fost la
o partidă de vânătoare de ceva vreme,
din lipsa timpului, dar a profitat din
plin de întâlnirea cu vânătorii şi pescarii de pe Valea Gurghiului „din punctul
meu de vedere sunt două evenimente
importante mult aşteptate în viaţa unui
vânător, acela de început de sezon de
vânătoare şi acela de final al sezonului
de vânătoare, care întotdeauna conform unei tradiţii din moşi strămoşi se
încheie cu o sărbătoare, la care vânătorii vin însoţiţi de soţii pentru că nu
le este uşor doamnelor noastre să fie
lăsate singure acasă în fiecare sfârșit de
săptămână. Eu le mulţumesc pentru că

ne înţeleg şi ne respectă acest hobby.
Pentru mine vânătoarea este extrem
de relaxantă, îmi place socializarea, îţi
faci prieteni la o primă atingere, care
îţi rămân o viaţă şi din când în când
mai împuşcăm câte un animal, dar nu
este un scop în sine acela de a ucide”.
În cinstea doamnelor, soţii de vânători, a fost organizată în cadrul balul
o tombolă cu obiecte pregătite special
pentru ele. Vânătorii ţin de fiecare dată
să amintească faptul că vânătoarea nu
înseamnă a ucide, ci este mai degrabă o
îndeletnicire importantă, făcându-se o
selecţie după un program bine stabilit,
numărul mare de animale putând să
dăuneze recoltelor.
Invitaţii au avut parte de cântec, joc

şi voie bună, pentru marcarea sfârşitului unui nou sezon de vânătoare la
mistreţi, alături de îndrăgitul cuplu
Ciprian şi Mihaela Istrate. Vânătorii şiau depănat amintirile şi aşa-zisele poveşti vânătoreşti până târziu în noapte,
semn că sezonul s-a încheiat cu bine
atât din punct de vedere al rezultatelor,

dar și din punct de vedere al amintirilor care vor fi povestite ani mulți deacum înainte.
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Doamnele de vârsta a treia au fost sărbătorite
la Reghin
Cu ocazia zilei de 8 Martie, în care sărbătorim femeia, Liga Sindicatului Pensionarilor, în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin, Consiliul Local şi câţiva
sponsori, au organizat la fel ca în fiecare an, o petrecere pentru doamnele pensionare din municipiul Reghin. La evenimentul dedicat doamnelor au participat şi
reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Reghin pentru a le fi alături într-o zi atât
de specială, dar şi pentru a le felicita. „Bucuria cu care doamnele aşteaptă acest
eveniment şi această zi, pe noi ne încurajează întotdeauna să fim implicaţi în acest
lucru şi împreună cu domnul viceprimar am fost foarte fericiţi când am văzut
foarte multă lume şi o foarte bună dispoziţie pentru doamnele care au trecut la
a treia vârstă, ţinând cont că sunt pensionare, dar sunt şi foarte tinere, pentru că
ştiu cât de mult îşi doresc să se reîntâlnească, să socializeze, să comunice şi să
participe la tot ceea ce înseamnă viaţa socială din Reghin şi nu numai” a declarat
primarul Municipiului Reghin, economist Maria Precup. Pensionarele au avut
parte de o petrecere într-o atmosferă deosebită, întreţinută de artişti ai muzicii
populare şi folk. Doamnele au fost foarte încântate de evenimentul organizat
special pentru ele şi au apreciat enorm prezenţa municipalităţii. Cu ocazia acestei
zile deosebite de 8 Martie, doamnele prezente la eveniment au primit din partea
organizatorilor felicitări şi câte un buchet de flori. (D.P.)
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UTILE

Florin Vos și Adrian Enache, în dar de Ziua Femeii

Alexandra COTOI
Primăria și Consiliul Local Reghin au oferit tuturor doamnelor și
domnișoarelor din Reghin un cadou
muzical de excepție cu ocazia Zilei
Internaționale a Femeii. Astfel că, în
8 Martie, sala Casei de Cultură „dr.
Eugen Nicoară” din Reghin a fost plină ochi de reprezentantele sexului
frumos, pentru a asista la recitalului
reghineanului Florin Vos, iar apoi,
pentru a intra în atmosfera creată de
Adrian Enache.
Edilul Municipiului Reghin, Maria
Precup, le-a transmis doamnelor un
mesaj prin care a încercat să le insufle
forța de a trece peste toate necazurile
cotidiene „vă mulțumesc că sunteți astăzi aici. Vă doresc să fiți la fel de frumoase, la fel de fericite și dacă sunteți
triste, astăzi să uitați și să luăm de la
viață doar ce e bun. În fiecare zi avem
și lucruri neplăcute, din păcate aceste
lucruri nu ne ocolesc pe niciunele dintre noi, dar întotdeauna femeile sunt
puternice și știm să luăm partea bună,
cea plină a paharului. Să ne întâlnim cu
drag și niciodată să nu aplecăm capul,
să fim la fel de verticale la fel de demne
și harnice”.

Jos pălăria, pentru femei

Florin Vos, vizibil emoționat de faptul
că este în fața unui public format numai din doamne și domnișoare, dar
mai ales pentru faptul că în sală era
mama, soția și fiica acestuia, a interpretat piese din repertoriul personal, dar
și cel național și internațional, în care
este pusă pe piedestal femeia „sunteți
atât de frumoase și mă bucur că sunt
azi în fața dumneavoastră și pot să vă
încânt cu unele dintre cele mai frumoase melodii pe care le-am pregătit.
Astăzi am încercat să iau de la artiștii
români și internaționali, câteva me-

lodii care sper să vă ajungă la suflet”.
Ropotele de apluze și faptul că doamnele au cântat la unison cu artistul reghinean, reprezintă dovada faptului că
alegerea lui Florin Vos de a cânta doar
despre femei a fost de bun augur.
Dacă prima parte a spectacolului a
atins sufletele femeilor prin interpretarea ireproșabilă a lui Florin Vos,
Adrian Enache a schimbat registrul și
a adus zâmbetul pe chipul doamnelor prin spectacolul de divertisment,
asociat cu melodii. Glumele, intens
savurate de public, dar și mișcarea de
scenă foarte vioaie, au stârnit hohote
de râs în rândul admiratoarelor, dar și
amintiri demult uitate, în care Elvis era
la mare căutare. Revenit recent de pe
meleaguri americane, Adrian Enache
a cântat pentru prima dată la Reghin
în noua prezentare. Carismatic și plin
de vitalitate și energie, Adrian Enache
a fost pe placul reghinencelor care au
demonstrat că știu să aprecieze un artist la adevărata sa valoare prin aplauze
și bună dispoziție, semn că regalul oferit de administrația locală reghineană a
fost cel mai reușit.

HAI LA PADURE!
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