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Balena albastră și comunicarea...

Să fim mai buni, fără să ne temem că dacă facem ceea
ce ne spune inima și nu anturajul vom fi stigmatizați.
Să avem curajul de a spune mereu adevărul, indiferent de repercursiunile sale. Să nu fim subjugați
pentru că nu avem puterea să ne oprim la momentul potrivit. Să ne mulțumim cu ceea ce avem...mulți
probabil nu sunt de acord cu mine...nici nu trebuie...
ce îi rog pe cei care citesc aceste rânduri e să cugete.
Fiecare își dorește să evolueze, din toate punctele de
vedere. Problema e felul în care evoluăm. Trăim acum
vremuri în care nu ne uităm la ceea ce lăsăm în urma

noastră, important e ceea ce avem dinainte. Adevărat, dar doar pe jumătate, pentru că ceea ce lăsăm în
urma noastră, amprentele pe care le semănăm prin
locurile pe unde am trecut sunt lucrurile care ne definesc ca oameni. Sunt semnele conform cărora vom fi
judecați de cei din jur. Nu ar trebui să ne pese de cei
care judecă, pentru că atâta timp cât ne cunoaștem
sufletul și știm că este curat, nu ar trebui să ne pese.
Dar uite că ne pasă. Atunci când trebuia să spunem
adevărul, am decis să îl ascundem, crezând că va veni
ziua în care vom putea să le plătim celor care se bucură de necazul altuia. Și am ținut adevărul pentru
noi, iar rădăcinile răului au prins putere și s-au înfipt
adânc în sufletul nostru. Și nu mai putem să îl dăm
afară. Am pus persoana noastră mai presus de tot, uitând de cei din jurul nostru. Am uitat să vedem de ce
copilul e atât de cuminte, am uitat să vedem pericolul
care îl pândește, pentru că suntem prea preocupați
de celelalte răutăți ale vieții, în loc să selectăm ceea
ce e cu adevărat important. Balena albastră, acest
joc care a apărut din neant, a apărut ca să ne facă să
ne apropiem de copilul nostru. Să îl cunoaștem mai
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EDITORIAL de Alexandra COTOI
bine, să îl observăm că a crescut și nu mai e cel care
era odinioară. S-a maturizat, iar maturizarea nu a
fost observată de părinți, așa cum părinții noștri vedeau. Comunicarea e cea mai importantă la vârsta
adolescenței, pentru că tânărul oferă semnale, trebuie doar să avem timp să le vedem. Și să le deslușim.
Iar dacă nu reușim noi, ca părinți, atunci neapărat
trebuie să cerem ajutor unui specialist. Nu e rușine
să vorbești cu un psiholog despre cum să fii părinte,
despre cum să îți ajuți copilul. Rușine e atunci când
acesta a făcut o faptă ce nu mai are remediu, iar tu
nu ai fost în stare să îl ajuți. Balena albastră ar trebui să îi trezească la realitate pe aceia care nu mai au
timp pentru cunoaștere, pentru comunicare. Hai să
le oferim totul copiilor noștri, dar cu măsură. Hai să
le oferim acces la internet, dar cu limită. Hai să nu îi
mai expunem în mod voit pericolelor, ascunzândune după sintagma că „așa e generația nouă, astea sunt
vremurile”. Vremurile și generația nouă e așa cum o
creem noi, așa că, mare grijă la comunicare și control,
pentru că Balena albastră ne pândește!
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FOTOREPORTAJ

Au curăţat din nou pădurea
Dora PATRON pare deloc așa. Nu ştim ce vom face pe viitor, ştim doar că
Proiectul „Hai la pădure” a continuat şi în acest an cu o nouă
acţiune de curăţenie, la care au participat reghinenii dornici
să fie un exemplu pentru comunitate, dar şi să tragă un semnal de alarmă pentru toţi cei care nu au un pic de respect
pentru natură, debarasându-se de gunoaie la marginea pădurilor. Anul acesta organizatorii şi-au dorit să desfăşoare
acţiunea într-o altă locaţie, însă aceştia au constatat că e nevoie să se reîntoarcă exact în acelaşi loc ca şi anul trecut şi
anume Pădurea Dedradului. Deşeurile menajere, molozul şi
obiectele casnice aruncate de către oamenii care nu iubesc
natura, au distrus liziera pădurii. Demeter István, cel care
a dat viaţă acestui proiect împreună cu Tündik Robert, s-a
declarat total dezamăgit de cei care aruncă gunoaiele la marginea pădurilor „trist este faptul că din nou tot aici ne întoarcem, sper că vom avea mult mai puţin de adunat deşi nu

vrem să fie curată pădurea şi atâta timp cât putem să facem
acest lucru, vom fi aici” . De la mic la mare, înarmaţi cu mănuşi, saci şi dorinţa de a avea un mediu curat, reghinenii au
ieşit la pădure atât pentru a aduna gunoaiele lăsate în urmă
de oameni, dar au şi profitat din plin de o ieşire în natură.
Anul acesta proiectul s-a bucurat şi de spijinul primăriei care
au venit în ajutor cu utilaje care le-au uşurat munca. „Avem
planuri mai mari, sperăm la o colaborare bună cu primăria
şi să reuşim să supraveghem mai bine pădurea. Fiecare om
ar trebui să se gândească înainte să dea gunoiul unui căruţaş
sau unei persoane care are maşină...unde va ajunge gunoiul”
a adăugat Demeter István. Iniţiatorii îşi doresc ca prin acest
proiect, cetăţenii să fie mai atenţi şi să dea dovadă de responsabilitate. Reghinenii care au ales să se implice în acest
proiect, nu se opresc aici şi vor continua să cureţe pădurea
de gunoaie până când cetăţenii vor înțelege cu adevărat importanţa unui mediu curat.

Guvernul României a demarat procedurile de
expropriere la barajul de la Răstolița
Raluca CREŢ

Ministerul Energiei a elaborat deja
proiectul de Hotărâre de Guvern prin
care se aprobă suma de 1,4 milioane de lei pentru expropriere a tuturor
imobilelor proprietate privată care
constituie coridorul de expropriere al
lucrării de utilitate publică și de interes
național „Amenajarea Hidroenergetică
Răstolița”, situate pe raza comunelor
Răstoliţa, Lunca Bradului şi Vătava.
Proiectul de Hotărâre aprobă amplasamentul lucrării, aprobă declanșarea
procedurilor de expropriere și aprobă
lista imobilelor și sumele individuale
estimate pentru fiecare proprietar.
După aprobarea proiectului prin Hotărâre de Guvern, sumele se vor vira de
către Ministerul Energiei, în termen de
cel mult 30 de zile de la data solicitării
acestora de către reprezentantul expro-

priatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Societatea de Producere a Energiei Electrice Hidrocentrala
Răstoliţa la dispoziția proprietarilor de
imobile.
Lucrările la obiectivul „Amenajarea
Hidroenergetică Răstoliţa” au fost demarate în baza Decretului nr.95/1989
emis de Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România şi a Autorizaţiei de Construire nr.304/1990, astăzi
aflându-se într-un stadiu avansat de
execuţie, existând premisele punerii în
funcțiune a obiectivului la nivel minim
energetic până la finele anului 2017.
După exproprieri urmează lucrările de
pregătire a terenului, după care va putea porni alimentarea cu apă a lacului
de acumulare.
„Este un pas uriaș al județului Mureș
și o dovadă a recunoașterii importanței
acestui obiectiv pentru direcțiile de
dezvoltare a țării. Personal, am urmărit pas cu pas acest proiect, am con-

vins miniștri și prim miniștri să vină
să vadă cu ochii lor stadiul lucrărilor,
am depus o interpelare la Ministerul
Mediului în timpul Guvernului Cioloș
prin care ceream deblocarea proiectului (fără răspuns favorabil), am ridicat
problema barajului la toate forurile de
conducere. Iată că, după ani de zbateri
și complicații birocratice, am reușit să
conving Guvernul României că o asemenea investiție nu este doar necesară,
ci obligatorie pentru bunul mers al tuturor cetățenilor acestui județ. Sunt bucuros și mândru că vom avea, în sfârșit,
o lucrare de asemenea anvergură finalizată în județul Mureș,” a declarat
președintele PSD Mureș, Vasile Gliga.
Lista beneficiarilor precum și toate detaliile proiectului au fost publicate pe
site-ul Ministerului Energiei.
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EVENIMENT

JolieSim - un nou loc destinat frumuseţii
na, la deschiderea celui mai cochet salon de beauty din Reghin şi mă bucur
că vin de la câteva sute de kilometri
depărtare, însă la un asemenea eveniment nu puteam să nu-i fiu alături.
Chiar râdeam un pic de ea, că a avut
aşa de mari emoţii cum nu a avut nici
la nunta ei. Mă bucur că a venit destul
de multă lume şi că salonul se face din
ce în ce mai cunoscut, desigur orice
început e greu, dar eu cred că parcursul va fi foarte frumos. Eu cred că un
business de genul acesta nu va muri
niciodată pentru că toate femeile, toate
vrem să fim frumoase şi cochete” a precizat Roxana Ciuhulescu.
Când totul se petrece contra cronometru, industria de beauty nu putea
rămâne pe loc, astfel salonul vine cu
aparatură de ultimă generaţie pentru
îngrijire corporală, a tenului, servicii
de make-up, coafor, cosmetică, manichiură şi pedichiură, servicii pe care
unele dintre vizitatoare au fost curioase şi chiar au avut ocazia să le testeze.
Pentru un plus de frumuseţe, specialiştii de la JolieSim vă aşteaptă pe strada
Mihai Viteazu, numărul 17.

Dora PATRON
Toate doamnele şi domnişoarele îşi
doresc să arate impecabil şi să acorde
aspectului lor o foarte mare atenţie, iar
pentru asta, un nou salon de înfrumuseţare şi-a deschis porţile în Reghin,
unde specialiştii vin în ajutorul lor cu
servicii de ultimă generaţie. Aspectul
unei femei este ca o carte de vizită, iar
make-up artistul Simona Toncean s-a
gândit ca cele mai noi tratamente de
beauty să le reunească într-un sigur loc
şi anume Jolie Sim „cred că pentru toţi,
frumuseţea este cea mai importantă,
trebuie să avem mereu grijă de noi, să
fim îngrijite, să avem o piele frumoasă, un corp bine tonifiat şi bine conturat, de aceea vă aşteptăm la Jolie Sim,
să avem grijă de voi”. La deschiderea
noului salon i-au fost alături nu doar
familia, ci şi prieteni şi doamne curioase de noile servicii. Printre cei care nu
au lipsit de la eveniment s-a numărat şi
Roxana Ciuhulescu, una dintre persoanele care a susţinut-o în acest proiect şi
s-a declarat foarte încântată de reuşita
acestei realizări „sunt alături de Simo-

Marius Pașcan, deputat PMP Mureș

„Dincolo de gâlceavă, acestea sunt cele 10 probleme
grave ale Aeroportului Transilvania”
Alexandra COTOI

La peste 4 ani de la prima interpelare adresată ministerului
Transporturilor pe tema Aeroportului Transilvania, deputatul
PMP Mureș, Marius Pașcan, a
făcut azi, în cadrul conferinței de
presă săptămânale, o radiografie
în 10 puncte a situației în care se
află acesta.
„Dincolo de gâlceavă, a declarat deputatul Pașcan, acestea sunt problemele la
zi ale aeroportului:
1. UDMR nu se poate deroba de răspundere în cazul aeroportului deoarece
în ultimii 20 de ani a condus sau a fost
puternic reprezentat în conducerea CJ
Mureș.
2. Acest lucru coroborat cu faptul ca s-a
promis (și nu s-a respectat) că, până în
28 februarie 2017, vom avea un raport

asupra cauzelor ce au condus la închiderea aeroportului, ne face sa tragem
concluzia ca UDMR a fost părtaș și
complice la eșecul administrării aeroportului.
3. În ultimii 5 ani, au fost efectuate
bianual audituri de către Autoritatea
Aeronautică Civilă Română (în mod
normal se fac anual, dar Aeroportul
Transilvania era într-o procedură de
supraveghere), audituri ce au relevat
grave probleme de funcționare a aeroportului și s-au convenit planuri de
măsuri care nu au fost respectate. Toate
aceste lucruri au fost cunoscute de către conducerile CJ Mureș.
4. Auditurile au relevat probleme majore nu numai în domeniul infrastructurii aeroportului, ci și în domeniul securității si siguranței zborului,
probleme extrem de grave care nu au
fost remediate (de exemplu, aeroportul nu are în realitate capacitatea tehnică de a asigura securitatea la incendiu, conform categoriei II pentru care
este omologat, dar nu s-au asigurat

achizițiile necesare - ex. autospecială de stins incendii) fapte care denotă
iresponsabilitate.
5. În general, auditurile au relevat peste
130-150 neconformități, unele dintre
acestea periculoase pentru activitatea
aeroportuară.
6. În loc să aloce și să verifice cheltuirea fondurilor pentru rezolvarea problemelor relevate în auditurile AACR,
conducerea CJ Mureș a cheltuit bani
în direcții inutile, fără relevanță pentru
dezvoltare, securitate și siguranță. Spre
exemplu, aerogara nouă, atâta timp cât
capacitatea vechii aerogări nu era atinsă nici la jumătate. Tot la fel s-au derulat planuri de extindere a parcării cu
indicatori tehnici aprobați de către CJ,
în valoare de 3 milioane de euro, atâta
timp cât parcarea veche era oricum jumătate goală.
7. Nici în acest moment, proiectul
investițional nu se poartă la modul serios, ci se alocă fonduri pompieristic,
fără a se avea în vedere o strategie clară
a ceea ce va urma.
8. Trebuie relevat faptul că reparația capitală a pistei cu păstrarea actualei lungimi este insuficientă pentru condițiile
actuale de trafic, lungimea trebuie extinsă de la 2000 la minim 2300 m. Nu
mai este suficientă pentru aeronave

mediu curier încărcate la capacitate
maximă - asta înseamnă că, în viitor,
companiile aeriene nu vor fi atrase de
un aeroport care nu le permite să opereze fără restricții.
9. Trebuie efectuate în paralel toate
investițiile în siguranță și securitate
(incendiu, gard perimetral inteligent
- peste 6 km , drum perimetral de patrulare), fără de care aeroportul nu va
atinge standarde pentru a fi omologat.
10. Promisiunile că aeroportul va fi
gata în câteva luni sunt neserioase, dovedesc faptul că problema nu este abordată profesionist. Companiile serioase
și care au capacitatea de a proiecta/
executa asemenea lucrări sunt angajate în contracte anuale, necesită dotări
materiale și resurse umane extrem de
specializate, ele nu programează lucrări
de pe o lună pe alta. Iar dacă se dorește
o execuție a unor astfel de lucrări tot
cu firmele de casă, cu neprofesioniști,
atunci rezultatul va fi pe măsură.”
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Sărbătoarea Paștelui în mediul rural
Alexandra COTOI de tărie precum fierul. Pe Valea Gur- apă, iar Plugarul îi „pedepsește” pe cei cepe imediat după ce lumea a ieșit de la
Învierea Domnului sau Sărbătorile Pascale aduc în lumea tradițională, o serie
de obiceiuri care sunt duse mai departe,
conform scrierilor sau poveștilor prin
viu grai de la strămoșii noștri.
Unele obiceiuri vizează omul. Se spune că nu se pune mâna pe sare, pentru
că transpiră mâna și lucrul de mână al
femeii se murdărește. Prima spălare
pe față se face dintr-o cană în care au
fost puse ouă și bani, pentru a fi roșu
ca oul și bogat tot anul. În dimineața
din Ziua de Paști, la Ibănești, pe Valea
Gurghiului, se aduce în casă o secure
peste care se trece, rostindu-se o rugăciune, iar apoi se iau paștile sfințite,
semnificația acestui ritual fiind aceea

ghiului, trebuie menționat că paștile
sunt sfințite dinainte de Noaptea Învierii, iar credincioșii pot să ia paști pe
toată durata zilei de sâmbătă. La fel se
întâmplă și pe Valea Mureșului, în localitatea Lunca Bradului.

Plugarul de la Cașva și
Solovăstru

Plugarul, obicei ce adună în fiecare an
întreg satul, a rămas în actualitate în
localitățile Cașva și Solovăstru. Dragostea și respectul față de tradiții i-a determinat pe un grup de oameni să reînvie
această tradiție a Plugarului, care se
întâmplă în a doua zi de Paști. Cel mai
harnic gospodar al satului, primul care
a ieșit în țarină la arat este Plugarul,
care este purtat până la râu pe plugul
cu care a lucrat. La râu este aruncat în

care l-au aruncat, dar și pe cei care au
venit să îl vadă, cu o lovitură pe spinare
cu prosopul pe care l-a udat în apa râului. Se spune că dacă te lovește Plugarul, nu vei mai avea dureri de spate tot
anul. După ce Plugarul a fost aruncat,
se încinge jocul, la care participă toți
cei prezenți.
La Cașva, jocul e mai amplu, aici
ceterașii încep să cânte și nu se mai
opresc decât noaptea târziu sau când
vor să mânânce. Jocul se face lângă
vale, iar toți cei care participă sunt
îmbrăcați în port popular.

Pogăniciul de la Sânmihaiu de Pădure

Pe Valea Beicii, în satul Sânmihai, comuna Beica de Jos, Pogăniciul este cel
dintâi tânăr care a ieșit la arat în această primăvară. Obiceiul a fost moștenit
fără întrerupere din moși strămoși, iar
fiii satului se reunesc la Sânmihai cu
această ocazie, pentru a vedea cine este
Pogăniciul, dar și dacă acesta reușește
să scape de cei șapte fugari. Obiceiul în-

Biserică. Pogăniciul, alături de cei șapte
fugari, îi așteaptă pe toți lângă vale, iar
după ce au ajuns cu toții, Pogăniciul
este lăsat să meargă peste șapte ogoare. După ce avansul a fost luat, începe
fuga. Țelul Pogăniciului este să ajungă
primul la Biserică și să tragă clopotele,
iar al fugarilor este să îl prindă înainte
de a face acest lucru. Dacă Pogăniciul
scapă, el va fi înconjurat cu ouă roșii în
curtea Bisericii, iar dacă este prins, va fi
aruncat în vale de fugari. De menționat
e faptul că această cursă se face desculț.
Obiceiul constituie practic o recunoaştere ca membru al colectivităţii agrare
a feciorului care a ieşit primul la arat în
primăvară.
Așadar, pentru cei care vor să vadă
tradiții pascale, așa cum se întâmplau odinioară, sunt așteptați în satele
mureșene Sânmihaiu de Pădure pentru
Pogănici, Cașva și Solovăstru pentru
Plugar, în a doua zi de Paște, după ce
iese lumea de la Biserică. Singurele lucruri pe care trebuie să le duceți cu voi
sunt portul popular, un ou roșu pentru
cioc și bineînțeles buna dispoziție.
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Tendințe interdisciplinare și practici inovative în stomatologie

Zilele Stomatologiei Mureșene
Congresul
„Zilele
Stomatologiei
Mureșene”, organizat de Facultatea
de Medicină Dentară din cadrul Universităţii de Medicină și Farmacie din
Tîrgu-Mureș, în parteneriat cu Colegiul Medicilor Dentiști din România,
Consiliul Județean Mureș, Muzeul
Județean Mureș, Asociația Suryam și
Journal of Interdisciplinary Medicine,
a reunit peste 400 de participanți, tema
abordată în acest an fiind „Tendințe
interdisciplinare şi practici inovative
în stomatologie”. „Ne-am propus ca
temă abordarea tendințelor interdisciplinare și practici inovative în stomatologie, o temă actuală și la fel de clasică, dorim să găsim și să interpretăm
multitudinea de link-uri și conexiuni
ce există între sănătatea orală și cea

generală”, a explicat conf. Dr. Mártha Krisztina, președintele Congresului ”Zilele Stomatologiei Mureșene”
2017. „Tema congresului a fost aleasă
cu mare atenție întrucât noi considerăm interdisciplinaritatea și inovația
esențiale nu doar în domeniul cercetării științifice, ci și în practica și în curricula de pregătire a medicilor stomatologi, cât și a medicilor, în general”, a
declarat conf. dr. Cristina Bica, decanul
Facultății de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu-Mureș.

Legăturile dintre bolile
parodontale și cele cardiovasculare
Pe parcursul celor trei zile, participanții

au intrat în contact cu informații de
ultimă oră din fiecare specialitate stomatologică - protetică, ortodonție, parodontologie, implantologie, chirurgie
oro-maxilo-facială, pedodonție, preventologie, dar și din alte specialități
medicale. Boala parodontală reprezintă unul dintre factorii implicați în patogeneza bolii cardiovasculare. Această
inter-relaţie a fost detaliată participanţilor de către prof. dr. Theodora Benedek, medic primar cardiolog. „Boala
parodontală este principala cauză a
pierderii dinților și 80% din populație
este expusă riscului de a face această
boală parodontală. Dacă ne gândim că
80% din populație este expusă acestui
risc și dacă vă gândiți că această boală parodontală va avea un efect direct
asupra accentuării progresului aterosclerozei ne dă de gândit că această
boală reprezintă unul dintre principalii
factori care pot fi implicați în patogeneza bolii cardiovasculare. Interesul
care este acordat acestei legături este
înregistrat prin creșterea numărului
de articole și studii publicate pe tema
acestui subiect”, a precizat prof. dr.
Theodora Benedek în cadrul prezentării sale.

Inovații în implantul dentar

Pe parcursul celor trei zile,
participanții la congres au fost beneficiarii experiențelor și competențelor
științifice ale specialiștilor din toate
ramurile stomatologiei, lectori de renume din țară și străinătate prezentând
noutăți din specialitățile lor. Invitatul
special al Congresului, prof. Paul Mul-

lasseril din Oklahoma, Statele Unite,
a abordat o temă actuală în medicina dentară referitoare la tratamentul
edentației totale prin supraprotezarea pe implanturi, mai ales în cadrul
edentațiilor totale la nivelul mandibulei, iar prof. Kinga Turzó de la Universitatea din Szeged, Ungaria, a adus
în atenția participanților, informații
legate de biointegrare și modificări de
suprafețe ale implanturilor dentare, respectiv despre cercetarea privind modificări de suprafețe ce previn infecțiile
care pot să apară în urma implanturilor.

UMF Tîrgu Mureș în sprijinul medicilor dentiști

Evenimentul a beneficiat de suport din
partea conducerii UMF Tîrgu-Mureș.
„Constat o reînnodare a unei tradiții
care merită susținută. Pentru mine,
medicii de medicină dentară reprezintă o categorie profesională aparte,
deosebită, întotdeauna i-am privit cu
multă simpatie, cu multă deschidere
în abordare pentru că îmbină într-un
mod profesional mintea cu mâna, frumosul cu utilul, medicina cu business-ul și dacă aceste lucruri sunt puse
într-un mod armonios la lucru, atunci
cu siguranță că vor ieși lucruri foarte
bune. Îmi doresc să particip și la deschiderea celei de-a șaptea conferințe
a zilelor stomatologiei mureșene de
anul viitor”, a declarat prof. dr. Leonard
Azamfirei, rectorul UMF Tîrgu-Mureș.
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Reghinul în continuă dezvoltare
cu amenzi pe cei care greşesc, dar este
deschisă discuţia pentru orice variantă
şi este binevenită comunicarea cu cetăţenii. În acest an, am pus banii în buget,
facem şi un plan de mobilitate urbană,
ceea ce înseamnă o studiere aprofundată cu măsurători ale circulaţiei pe
toate rutele şi străzile din Reghin. Vom
regândi toate sensurile unice, sensurile
giratorii, viteza care este optimă pentru
infrastructură. Trebuie să ţinem cont
de acest aspect, nu toate drumurile
suportă traficul greu, iar în funcţie de
măsurătorile care vor ieşi după acest
plan, vom regândi şi circulaţia” a completat Maria Precup.
Agenda de priorităţi a Primăriei Municipiului Reghin cuprinde o serie
de noi proiecte pentru modernizarea
străzilor, dar şi de dezvoltare a municipiului, primarul Maria Precup propunându-şi a realiza cât mai multe dintre
acestea. O parte dintre lucrări au fost
demarate deja „Strada Muncitorilor, la
fel ca şi Câmpului, au fost două obsesii
ale mele şi sper să le realizez amândouă. Sunt sume foarte mari pentru că
sunt foarte aproape de pânza freatică
şi avem foarte mari probleme. Pe Muncitorilor s-au început lucrările de refacere a drumului, iar pentru motivul pe
care l-am invocat anterior, am ajuns şi
la reţelele de utilităţi, astfel trebuie să
facem investiţii şi în acest domeniu.
Am aprobat în bugetul local schimbarea conductei de azbest, care este o
cheltuială foarte mare, iar împreună
cu Aquaserv schimbăm şi conducta de
apă şi relocăm conducta de canalizare.
Fiind pânza freatică mai sus, trebuie să
facem o fundaţie foarte mare, conform
proiectului şi să repunem acea conducă. Este o investiţie suplimentară, dar

dacă tot am începe aceste lucrări, vreau
să fie o stradă cum e Gurghiului, Dedradului şi Gării” a precizat primarul
municipiului Reghin, Maria Precup.

Măsurători ale circulaţiei
În atenţia primăriei se află şi realizarea
unor noi treceri de pietoni care sunt
necesare, dar şi schimbarea unor indicatoare rutiere. „La indicatoarele de
circulaţie şi restricţii la viteză este o
problemă pe care o rezolvăm împreună
cu echipa comisiei de circulaţie pentru
că acolo se află atât reprezentanţii Poliţiei Municipale, Poliţiei Locale, Secţia
Drumuri, taximetrişti cât şi reprezentanţi ai consiliului local şi se iau hotărâri la unison. Sunt discuţii contradictorii pentru opritoarele de viteză, unii
le doresc, alţii nu. Cetăţenii îşi doresc
ca şoferii să circule cu o viteză mai
mică, dar eu tot timpul îi înştiinţez, că
dacă construim opritoare, vibraţiile la
case sunt mult mai mari pentru că nu
toată lumea respectă viteza. Încercăm
cu indicatoare, încercăm să-i corectăm

Locurile de parcare, o
problemă
Numărul autoturismelor în municipiul Reghin sunt în creştere, astfel
găsirea unui loc de parcare a devenit
pentru mulţi şoferi o adevărată aventură. Primarul municipiului Reghin,

Maria Precup a declarat că îşi doreşte
ca fiecare cetăţean care deţine un autoturism, să nu întâmpine probleme
în a găsi un loc de parcare „cartierele
sunt construite în perioada comunistă, când maşinile erau foarte puţine şi
sunt destul de concentrate, iar locurile
de parcare sunt subdimensionate pentru zilele noastre. Pentru noi este foarte
uşor să facem parcări cu plată pentru
că ar creşte veniturile la bugetul local,
dar este o împovărare a cetăţenilor din
cartiere. Prin parcările cu plată îi avantajăm tot pe oamenii cu bani pentru
că cei care au două, trei maşini au cu
siguranţă şi bani pentru parcare, dar
nu ştim ce se va întâmpla cu cei care
nu îşi permit acest lucru. Vom avea o
discuţie cu asociaţiile de proprietari,
dar trebuie să regândim parcările, sunt
deschisă în a le marca, dar trebuie să ne
gândim că trebuie tratată toată lumea
cu consideraţie şi să nu facem victime
ale sistemului de parcare cu plată.”
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UTILE

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

POSTURI VACANTE

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

ANUNŢURI
LOCURI DE MUNCĂ
Se caută muncitori în Germania zootehnie, agricultură. Informaţii la telefon: 0755329651

DIVERSE

Vând mobilă import Germania. Dormitoare duble, simple, colţare. Informaţii la telefon: 0755329651
Vând teren intravilan, zonă deosebită, în Reghin, zona Bodogaia.
Suprafață 16 ari, cu toate utilitățile.
Informații la telefon 0744 573 770.
S-a deschis pescuitul pe lacul de la
Goreni. Informații la telefon 0749
060 570
Vând tractor Case International
956XL, cu încărcător frontal, stare
perfectă de funcționare. Preț 8900
euro. Informații la telefon 0765 157
992

BENEFICII
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SOCIAL

Sergiu Varodi, în luptă cu leucemia

Dora PATRON
În perioada în care alţi tineri de 21 de
ani se bucură probabil de anii de studenţie, ieşiri cu prietenii, reghineanul
Sergiu Varodi, luptă cu o boală cruntă,
Leucemie acută limfoblastică. Boala a
descoperit-o în anul 2013, iar pe când
a crezut că e pe drumul cel bun, în
urma unor analize de control realizate
în luna februarie a acestui an, medicii

au descoperit blaşti în sânge, ceea ce
înseamnă că boala a recidivat. Acum
Sergiu Varodi speră la un transplant de
măduvă în Italia pentru care are nevoie
de ajutorul nostru, al tuturor. Aceasta
este povestea lui Sergiu „În 2013, luna
mai am fost diagnosticat cu Leucemie
acută limfoblastică, am urmat tratamentul citostatic de bază la secţia de
copii a Spitalului Judeţean din Tîrgu
Mureş, după care a urmat tratamentul

„Să vorbim despre depresie cu răbdare, curaj şi speranţă. Un prim pas în
reuşita tratamentului este chiar recunoaşterea bolii” – acesta este mesajul
Colegiului Medicilor din România de
Ziua Mondială a Sănătății, 7 aprilie
Aproximativ 350 de milioane de oameni, la nivel mondial, suferă de depresie. În Europa, numărul acestora se
ridică la 40 de milioane, cu o prevalență
care oscilează de la 3,8% la 6,3% din totalul populației, conform unui raport
al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
pentru anul 2015.
Riscul apariției depresiei devine mai
mare în ultimele perioade ale vieții.
Iată că, în timp ce, în medie 5,1% dintre femei și 3,6% dintre bărbați sunt depresivi, ratele în rândul persoanelor în
vârstă cresc la peste 7,5% pentru femei
și 5,5% pentru bărbați.
Din nefericire, depresia creşte riscul
tulburărilor de anxietate, al consumului de medicamente sau alte substanţe,
dar şi al unor boli precum diabet şi
boli de inimă. Deşi este foarte frecventă şi poate afecta pe oricine, în orice
etapă a vieţii, oamenii vorbesc cu mare
greutate despre această boală. De aceea, este foarte important să reuşim să

comunicăm atunci când apare depresia
sau sa comunicăm cu cei care au o astfel de suferinţă.
Depresia poate fi prevenită şi tratată dacă este identificată la timp. Dar,
pentru că boala rămâne într-un con de
umbră, cel puțin 75% din totalul persoanelor care suferă de depresie majoră nu primesc tratament adecvat, arată
acelaşi studiu al OMS.
Depresia este o afecţiune care, de cele
mai multe ori, este ascunsă, negată şi
de aceea insuﬁcient diagnosticată şi
tratată. Potrivit OMS, sunt ţări în care
doar 1 din 10 oameni afectaţi de depresie primesc tratament, în principal din
cauza accesului redus la îngrijiri medicale de specialitate, dar şi a fricii de a ﬁ
stigmatizaţi în societate.
Conform estimărilor Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, în anul 2020 depresia va fi a doua cauză de dizabilitate
imediat după afecţiunile cardio -vasculare. Este esenţială depistarea persoanelor cu risc de depresie. Iar riscurile
de a deveni depresiv sunt intensificate
de sărăcie, pierderea sau lipsa locului
de muncă, pierderea persoanei iubite,
de boli fizice, dar şi de abuzul de droguri sau alcool.

Depresia

de întreţinere la Braşov, iar acum sunt
la Cluj Napoca sub observaţia doamnei
doctor Andrada Pârvu. În luna februarie am mers la Cluj Napoca pentru analizele periodice, iar în urma analizelor
au rezultat blaşti în sânge, blaştii fiind
celule care nu ar trebui să fie acolo.
M-au rechemat pentru analiză de măduvă, iar în urma acesteia din păcate
a rezultat că este o recidivă. Pasul următor pe care ar trebui să-l fac, este să
urmez din nou un tratament citostatic,
iar în momentul în care voi fi remisie
totală, adică momentul în care blaştii
vor dispărea din măduvă şi din sânge,
atunci ar trebui să urmeze transplantul
de măduvă de la donator. Ne-am propus să facem tratamentul şi transplantul în străinătate. Am încredere deplină
în medicii de la Cluj, dar din păcate
nu sunt condiţii, iar eu consider că în
această boală, nu neapărat boala în sine
te afectează, ci mai degrabă complicaţiile şi infecţiile, pentru că în urma
tratamentului, imunitatea este foarte
scăzută şi din această cauză sunt mai
predispus la infecţii.”
Boala i-a afectat foarte mult viaţa,
având foarte multe restricţii, nu a mai
avut voie să se vadă cu prietenii, să stea
în locuri aglomerate, chiar şi la şcoală a
avut un regim special. Sergiu aşteaptă
să se facă bine şi să urmeze o facultate, familia fiind foarte afectată. Tatăl
lui Sergiu, Gheorghe Varodi ştie că fiul
său este un luptător „E foarte greu, din
păcate nu ne-am ales noi acest destin,
Sergiu e un luptător şi să sperăm ca şi
prima dată, să se vindece, să trecem
peste toate cu bine, pentru că până la
urmă e copilul nostru şi facem totul
pentru el. Transplantul în sine se poate
face şi în ţară, dar din păcate reuşitele
nu sunt aceleaşi ca şi într-o clinică din
străinătate, iar costurile pot să ajungă
până la 200.000 de euro. Sperăm să
nu se ajungă acolo şi să decurgă totul
cu bine, Doamne ajută să găsim un
donator compatibil, pentru că din pă-

cate singurul lui frate nu este compatibil. Fac un apel la toţi cei care vor să
ajute, să salveze o viaţă, să se înscrie în
registrul donatorilor, nu ştim niciodată
când ne loveşte soarta pe fiecare şi oricând se poate întâmpla unei rude sau
unui apropiat”
Comunitatea este alături de Sergiu, Restaurantul Monte Carlo din Reghin şi
Asociaţia „Chefs for Humanity” şi-au
unit forţele pentru organizarea unui
eveniment umanitar de amploare, dedicat tânărului cu scopul de a strânge
cât mai multe donaţii pentru ca Sergiu
să poată începe o nouă aventură în lupta cu boala şi de această dată să câştige
războiul, nu doar o luptă. Managerul
restaurantului Monte Carlo, Larisa
Blaga a mobilizat o întreagă „armată” de oameni cu suflet mare pentru a
veni în ajutorul lui Sergiu „noi, prietenii lui Sergiu, în data de 23 aprilie ne
vom strânge în parcarea restaurantului,
unde cei care vor veni se vor bucura
de un spectacol culinar oferit de foşti
concurenţi de la Master Chef şi Chefi la
Cuţite. Va fi şi un spectacol artistic cu
tinere talente din zona noastră. Pentru
că fiecare eveniment trebuie să aibă şi
un prezentator, acesta va fi Adrian Soporan, un om cu suflet foarte mare care
ne-a răspuns pozitiv acestei iniţiative a
noastre. Evenimentul va începe în jurul
orei 13 şi îi aşteptăm pe toţi în număr
foarte mare”.
Oricine are dreptul la o viaţă normală,
în special când este vorba de un tânăr,
pe care îl aşteaptă o viaţă întreagă de
care să se bucure. Indiferent că alegeţi
să luaţi parte la evenimentul din 23
aprilie sau nu, sper măcar că veţi renunţa în a vă cumpăra cu „moft” iar
acei bani, indiferent cât de puţini sunt,
vor ajunge la Sergiu. Unitate bancara: RAIFFEISEN BANK Cod IBAN:
RO50 RZBR 0000 0600 1626 8915 Client: SERGIU OVIDIU VARODI.

Şi, aşa cum spunea Directorul Regional OMS pentru Europa, Dr. Zsuzsanna Jakab, este foarte importantă creşterea gradului de conștientizare, de
înțelegere și de reducere a stigmatizării.
Ziua Mondială a Sănătății 2017 se concentrează asupra depresiei şi pentru că,
pe lângă faptul că boala reprezintă a
doua cauză de dizabilitate sau pierdere
a sănătăţii, este şi una din cauzele pricipale de suicid. Numai în zona europeană a OMS au loc anunal 128. 000 de
decese prin sinucidere.
Iată de ce, de Ziua Mondială a Sănătăţii, 7 aprilie, lansăm un apel la sprijin
pentru cei care au această suferinţă.
„Să-i ajutăm pe cei depresivi, să le fim
aproape, să le dăm o mână de ajutor,
să-i îndrumăm spre medic, să nu îi
izolăm, să nu îi marginalizăm. Depresia poate fi o boală ca oricare alta. Să
vorbim despre ea cu răbdare, curaj şi
speranță. Să înţelegem că un prim pas
pentru reuşita tratamentului este chiar
recunoaşterea şi acceptarea bolii”, spune preşedintele CMR, Gheorghe Borcean.
Mai mult decât atât, un corp medical
excepţional, format din profesionişti
este oricând deschis să discute cu cei

care nu pot ieşi dintr-o stare depresivă.
„Omul bolnav este vulnerabil și marginalizat. Cu un echilibru instabil are nevoie în primul rând de un profesionist,
de servicii medicale de calitate. Medicul poate fi de mare ajutor. Medicul
nu divulgă suferinţa pacientului pentru
că s-a angajat să fie în slujba bolnavului, spre binele lui. Indicaţiile vecinilor
sau ale apropiaţilor, reclamele strălucitoare ale diverselor leacuri neautorizate
pot face un mare deserviciu bolnavului
cu depresie. De aceea vă îndemnăm să
mergeţi la medic şi să-i urmaţi sfaturile. Însă, dragii mei, evitați cauzele depresiei, e mult mai ușor și mai plăcut
să faceți asta decât să tratați depresia”,
mai spune preşedintele CMR de Ziua
Mondială a Sănătăţii.
Un tratament adecvat şi suportul celor
din jur, pot preveni episoadele recurente, deoarece majoritatea persoanelor cu depresie au avut cel puţin un episod de depresie înainte. Prevenirea şi
tratamentul eficient al depresiei combinate cu o mai mare conştientizare a
bolii, pot ajuta foarte mult persoana
bolnavă. (Sursa: www.cmr.ro)

Dr. Iuliu Moldovan
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