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7 ani de-acasă...s-au dus pe apa sâmbetei

Am mai scris despre acest aspect...și
voi mai scrie probabil, chiar dacă pentru unii, le e greu să citească, ce să mai
vorbim de pus în aplicare a unor reguli
de minim bun simț. Nu mai vorbesc
de faptul că aceste reguli țin și de cei
șapte ani de acasă, dar nu știu exact ce
se primește în acești ani de acasă, mai
ales în zilele noastre când mare parte
a părinților își postează odrasla în fața
calculatorului, pe internet, unde e normal să stea cuminte, că intră în contact
cu fel de fel de site-uri și atracții, to-

tal nepotrivite pentru vârsta lor! Trag
semnale de alarmă destul instituțiile
abilitate, dar pe o ureche ne intră, pe
cealaltă iese, fără să rămână măcar
o brumă din informație. Ce vedem
noi, cetățenii și beneficiarii în fapt a
informației? Banii! Câți bani se cheltuie pe producția spoturilor, a clipurilor
de promovare, a faptului că sunt distribuite și așa mai departe. Dincolo de
faptul că s-ar putea să ne coste foarte
mult nepăsarea noastră și sincer mă includ și eu în aceeași oală cu cei care nu
respectă, pentru că pe alocuri, mă regăsesc printre ei. Nici eu nu beau 2 litri
de lichide pe zi, nici eu nu fac mișcare
cel puțin 30 de minute în fiecare zi, nici
eu nu...dar nici tu! Măcar scuza mea e
că mai conștientizez riscurile, și mai
ales nu comentez, pentru că mă simt și
eu cu musca pe căciulă.
Revenind la treaba cu banii. Recent,

Parcul Central a fost dotat cu un nou
aparat de joacă pentru copii. Frumos, colorat, necesar. Reacția? „Bani
aruncați pe apa sâmbetei din partea
Primăriei”. Nu că e ceva nou, nu că părintele trebuie să își supravegheze copilul în spațiile de joacă pentru copii,
nu că tot părinții și copiii aruncă mizerii pe jos, chiar dacă există coșuri de
gunoi la tot pasul....iar aici vine o altă
controversă, coșurile nu sunt curățate.
Păi dacă nu sunt curățate, pune și tu o
pungă în geantă și cară gunoiul până
găsești un coș de gunoi liber, dar nu
arunca pe jos! În lumea civilizată așa
se întâmplă! Sunt țări în care coșurile
de gunoi nu există pe străzi, dar pentru asta nu vezi lumea să arunce pe
jos sau să sară în sus că e mizerie prin
parcuri...e mizeria noastră, a celor care
în loc să facem ceva bun, mai bine alegem varianta greșită, iar apoi ne e mai
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EDITORIAL de Alexandra COTOI
ușor să arătăm cu degetul. Diferența
dintre România și aceste țări e că acolo omul a fost învățat să respecte legile.
Serviciul de salubritate al orașului mai
are scăpări, nimeni nu neagă acest lucru, dar putem și noi să contribuim la
curățenia orașului, prin fapte, nu prin
vorbe. Cât de greu poate fi să îți cureți
propria mizerie? Cât de greu e să îți
înveți copilul că nu e frumos să arunci pe jos? E într-adevăr mai greu să îl
înveți un lucru bun, decât unul greșit,
pentru că lucruri greșite pot învăța
la tot pasul...din păcate am devenit o
generație de nepăsători, o adunătură de oameni care mai întâi se uită în
curtea vecinului, apoi în a lor. Oameni
buni, trebuie să ne revenim puțin, măcar din anumite puncte de vedere, dacă
nu vrem să fim îngropați în propriile
noastre gunoaie...
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INTERVIU

La sfat cu senatorul Horea Soporan

Interviu realizat pentru cititorii noștri, după o jumătate de an de la
preluarea mandatului
Alexandra COTOI

tarea rezoluțiilor ONU în materie.

Rep.: Care a fost poziția României
în acest context? Ce mesaj ați dus la
Roma?
H.S.: Am susținut un discurs prin
care am prezentat poziția României și
cadrul legislativ și instituțional pentru prevenirea și combaterea terorismului, promovând totodată inițiativa
țării noastre de a înființa o Curte
Internațională împotriva terorismului după „modelul” Tribunalelor Penale Internaţionale pentru Iugoslavia
şi Rwanda. Participanții la această
conferință au apreciat politica României în privința prevenirii și a combaterii terorismului și s-au arătat interesați
de inițiativa noastră de a crea o Curte
Internațională împotriva terorismului.

Rep.: Nu v-ați întâlnit cu cititorii Glasului Văilor din timpul campaniei
electorale…
Horea Soporan: Cum zboară timpul!
Vreau, în primul rând, să le mulțumesc
cititorilor dumneavoastră, care au fost
alături de mine, în toate localitățile
județului, în timpul campaniei electorale.
Rep.: Să fii senator nu este ceva tocmai simplu. Cât durează acomodarea
într-o astfel de funcție?
H.S.: Grupurile parlamentare ale PSD
din Senat și din Camera Deputaților
funcționează impecabil. Colegii mei
cu experiență parlamentară, precum
și personalul tehnic al grupului PSD
au făcut ca această acomodare să fie
foarte rapidă și ușoară. A fost prima
dată când am avut prezențe de sută la
sută în Senat. Comisiile permanente,
de asemenea, funcționează foarte bine.
Pe de altă parte, nici nu prea ai când
să te gândeşti la adaptare, pentru că
intri direct în pâine. În momentul de
faţă, de exemplu, sunt coiniţiator a zece
proiecte legislative, aflate în dezbatere
în Parlament, în diverse stadii, unele în
comisiile parlamentare.
Rep.: Din care Comisii parlamentare
faceți parte?
H.S.: Fac parte din două comisii permanente. La Comisia pentru Dezvoltare
regională, administrarea activelor statului și privatizare sunt vicepreședinte
și sunt membru în Comisia pentru
dezvoltare și strategie economică.
Rep.: În teritoriu, în ce constă activitatea unui senator?
H.S.: Sunt în contact cu foarte multă
lume. Oamenii te caută când ești ales,
ca să le reprezinți interesele. Au întrebări despre venituri, fie că sunt salarii sau pensii, despre sistemul sanitar,
despre școli, despre dezvoltare. Munca în teritoriu a însemnat și cele două
vizite în județul nostru ale miniștrilor
agriculturii și administrației publice și
dezvoltării, care au putut să vadă astfel care sunt prioritățile de dezvoltare ale județului nostru, iar împreună
cu autoritățile implicate să găsească
soluțiile pentru implementarea unor
proiecte. La cabinetul parlamentar situat în clădirea Palatului Administrativ
din Târgu-Mureș, la camera 81, este activitate zilnică. În zilele de vineri, uneori și joi – în funcție de programul din
Senat, acord audiențe.
Rep.: Am observat că sunteți implicat

Senatorul Horea Soporan

”

Oamenii te caută când ești ales, ca
să le reprezinți interesele...”

puternic în relațiile dintre România
și Republica Moldova.
H.S.: De curând fac parte din grupul „Prietenii Unirii”, grup format
din parlamentari români, constituit la inițiativa Platformei Unioniste
Acțiunea 2012. Ne propunem prin
acest grup să aducem o contribuție
substanțială în accelerarea procesului
de înfrățire între localitățile din România și cele din Republica Moldova,
dar și a schimburilor culturale, prin
intermediul programului „Cunoașteți Țara”, soluționarea punctuală a
problemelor referitoare la procesul
educațional din România pentru tinerii din Republica Moldova, rezolvarea
aspectelor care prezintă dificultăți în
procesul de redobândire a cetățeniei
române. De asemenea, vom marca
Centenarul Marii Uniri, moment care
trebuie să includă și Basarabia, ca parte
integrantă din statul român interbelic.
Rep.: Sunteți singurul senator din
România, membru al Adunării Parlamentare a Mediteranei. Ați avut deja
o activitate internațională, la nivel
înalt, în această calitate.
H.S.: Am participat în zilele de 30 și 31
martie 2017, la conferința parlamentară la nivel înalt intitulată „Evaluarea

implementării de către parlamentele
naționale a rezoluțiilor Consiliului de
Securitate al ONU referitoare la terorism și luptătorii teroriști străini”, care
a avut loc la Roma, la Senatul Republicii Italiene. Conferinţa a fost organizată
de Adunarea Parlamentară a Mediteranei (APM) împreună cu Departamentul de prevenție a terorismului din cadrul Oficiului Națiunilor Unite pentru
Droguri și Criminalitate (UNODC) şi
Directoratul Executiv al Comitetului
Antiterorism al Consiliului de Securitate al ONU, în consultare cu Uniunea
Interparlamentară și cu finanţare din
partea Uniunii Europene.
Rep.: Care au fost temele puse în dezbatere la Roma?
H.S.: Reuniunea a vizat consolidarea
cadrului legal de combatere a terorismului în regiunea Orientului Mijlociu
și a Africii de Nord (MENA) și în sudestul Europei. Obiectivul evenimentului a fost acela de a evalua strategiile
de combatere a terorismului și stadiul
implementării rezoluțiilor specifice ale
Consiliului de Securitate. Conferința
a oferit cadrul pentru un schimb de
opinii, recomandări și bune practici,
în scopul facilitării contribuţiei parlamentelor membre APM în implemen-

Rep.: În cursul acestei săptămâni veți
reprezenta România la un nou eveniment important…
H.S.: În perioada 15 – 17 iunie voi reprezenta țara noastră la întâlnirea de
la Napoli, făcând parte din delegația
Adunării Parlamentare a Mediteranei.
De data aceasta vom dezbate teme economice și sociale primordiale pentru
dezvoltarea societății din această regiune a lumii, dar vom relua și tema
imigrației.
Mă bucur că am reușit să schimbăm
câteva vorbe, să mă reîntâlnesc astfel
cu cititorii dumneavoastră şi să mai ascult glasul văilor. Oricât de interesante
pot să fie alte locuri, întotdeauna cel
mai bine te simti acasă, printre ai tăi.
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REPORTAJ

Castelul Rákóczi–Bornemisza din Gurghiu a reînviat pentru o zi

Dora PATRON
În luna iunie a fost programată de către Muzeul Judeţean
Mureş, o zi în care Castelul
Rákóczi–Bornemisza din Gurghiu să reînvie. Invitaţia în care
scria: „Muzeul Judeţean Mureş
vă invită la „ZIUA PORŢILOR
DESCHISE” organizată în
Castelul Rákóczi–Bornemisza
din Gurghiu, oferindu-vă ocazia
de a retrăi vremurile de epocă
barocă ale clădirii.
Programul, compus printre altele din
activități de pedagogie muzeală și
atelier de dans baroc, are scopul de a
călăuzi vizitatorii de toate vârstele în
atmosfera anilor 1700. Istoricul complexului arhitectural va fi prezentat
în cadrul unor ghidaje de specialitate.
Evenimentul se va încheia cu un concert deosebit de muzică de cameră
ținut de trupa Trio Estate, prin acordurile unor mari maeștri ai muzicii
de secol XVIII, precum Bach, Mozart
sau Händel” a stârnit curiozitatea tuturor celor care au dorit să „guste” puţin
din atmosfera erei baroce, indiferent
de vârstă. Organizatorii şi-au propus
ca în acest an să promoveze perioada
barocă a Castelului Gurghiu, perioadă
ce Pánczél Szilamér, organizator al evenimentului suţine că se leagă de acea
perioadă când familia Bornemisza era
proprietara domeniului şi a castelului
„ne-am gândit ca să evidenţiem câteva
elemente tipice culturii baroce: cultura
materială, ateliere de pedagogie muzeală unde copiii pot să-şi realizeze măşti
tipice pentru balurile mascate din acea
vreme, evantaie în stil baroc, moara de
hârtie ce a funcţionat aici la Gurghiu,
folosind materialul lemnos de pe Valea Gurghiului. Colegii de la Biblioteca
Teleki din Târgu Mureş au realizat un
atelier de hârtie şi am oferit ghidaje.
Copiii s-au familiarizat cu elementele

arhitecturale ale clădirii baroce prin
puzzle-uri interactive. Iar împreună
cu Trio Estate, format din muzicieni ai
Filarmonicii din Târgu Mureş, ne-am
gândit să facem un concert de muzică
clasică, principalele elemente fiind ale
muzicii baroce. Pentru vizitatori, am
pregătit la finalul evenimentului, un
film documentar din cadrul taberei
media, despre ce înseamnă moştenirea
castelului şi a cetăţii din Gurghiu pentru oamenii care locuiesc aici, respectiv
pentru specialişti”.
Un rol important în organizarea acestui eveniment l-a avut ca în fiecare an
Biblioteca ,,Teleki” din Târgu Mureş,
care a venit cu ateliere de hârtie pentru cei mai mici vizitatori ai castelului.
Márton Krisztina, restaurator de carte
la Biblioteca „Teleki” a profitat din plin
de această zi, pentru a-i ajuta pe copii
să descopere într-un mod creativ perioada barocă „venind din partea bibliotecii, am făcut cu cei mici, lucrări ce
se leagă de arta hârtiei, de arta cărţilor,

de aceea am încercat cu cei mai curioşi,
hârtia manuală şi hârtia marmorată, o
hârtie colorată. Am folosit o pastă de
hârtie care se prepară din şerveţele în
cazul nostru, pentru că e mai accesibil pentru copii, pe care le scoatem cu
nişte clame. Cu acestea am făcut hârtie
manuală pe care copiii au decorat-o”.
Chiar dacă acest obiectiv turistic nu
este cel mai „mândru” este totuşi un
monument istoric ce merită toată apre-

cierea nostră, să păstrăm aerul baroc
viu, iar Muzeul Judeţean Mureş să ne
reamintească cel puţin o dată pe an,
prin organizarea Zilei Porţilor Deschise la Castel, de o valoare inestimabilă
pe care o avem şi de care suntem oarecum responsabili să nu o lăsăm să
piară.
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POLITIC

Marius Pașcan, deputat PMP Mureș: Sporirea semnificativă a
numărului de urși reprezintă un pericol pentru oameni
Alexandra COTOI
Deputatul, Marius Pașcan, a adresat,
în această săptămână, de la tribuna
Camerei Deputaților, o interpelare
Ministerului Mediului, în care se precizează că „în județul Mureș, sporirea
numărului de urși reprezintă un real
pericol pentru locuitorii mai multor comunități. Autoritățile transmit
avertizări populației prin intermediul
mass-media, spre exemplu: „În pădurile de lângă Târgu-Mureș, mai exact în
zona Corunca-Bozeni, a fost semnalată prezența a cel puțin doi urși. Unul
dintre ei are doi pui. Vă atenționăm să
circulați cu precauție în zona respectivă”. La Târgu-Mureș, au fost semnalați
urși chiar în pădurea de la Platoul
Cornești, aflată în zona centrală a
orașului, un loc de recreere și agrement
frecventat de mii de cetățeni. Recent,
o fetiță de 12 ani din comuna Răstolița
a fost atacată de urs, în timp ce se afla
într-o curte...
Reprezentanți ai asociațiilor vânătorești
și ai proprietarilor de terenuri din mai
multe zone ale țării solicită să fie emis
ordinul de derogare pentru vânătoarea la urși, întrucât numărul pagubelor produse de aceste animale crește,
iar populația este tot mai intolerantă
și poate recurge la metode proprii de
apărare. În prezent, pentru împușcarea
unui urs, statul pedepsește cetățeanul
cu o amendă de 40.000 de euro, în vreme ce dacă un urs atacă, rănește sau
ucide o persoană, nu se acordă niciun
leu despăgubire.

Reprezentanții asociațiilor care administrează fondurile de vânătoare și ale
vânătorilor solicită, la nivel național,
un ordin de derogare pentru 60 de
exemplare, ce vizează urșii-problemă,
totodată consideră că, dacă în toamnă
s-ar permite recoltarea preventivă a altor 600 de exemplare la nivel național,
situația s-ar normaliza.
În demersul solidar al acestora se arată că se impune și o analiză a studiilor
făcute de mai multe organizații neguvernamentale, finanțate în cadrul programelor LIFE și a modului cum au
fost cheltuiți banii publici și europeni.
„Finalitatea și concluziile acestor studii
au stat la baza deciziilor autorităților
centrale și au condus la situația actuală în care ne aflăm. Pentru noi, cei care
gestionăm fauna cinegetică a României, aceste studii, plătite cu milioane de
euro nu au nicio aplicabilitate practică. Acestea nu au adus contribuții de
niciun fel la o mai bună gestionare a
speciilor de carnivore mari (CM). Ele

nu prezintă situația reală în care se află
carnivorele mari din România. Acestea
nu au la origine o bază de date în măsură să conteste rezultatele studiilor de
specialitate contractate de Minister”, se
arată în apelul asociațiilor de profil din
domeniu. De asemenea, se precizează
că ONG-urile respective nu au fost
prezente la lucrările de estimare din

teren, cu toate că au fost informate sau
invitate cu fiecare ocazie... ONG-urile
la care se face referire sunt W.W.F. România, A.C.D.B. Vrancea, MILVUS și
Foundation „Conservation Carpathia”.
Petenții susțin că, din cauza refuzului
de a se emite ordinul de derogare, au
fost depășite două perioade de vânătoare la urși, respectiv 1 octombrie
- 31 decembrie și 15 martie - 14 mai,
timp în care numărul exemplarelor a
crescut cu aproximativ o mie, la nivel
național și reprezintă un pericol pentru
oameni.”
Deputatul Marius Pașcan solicită prin
intermediul documentului, să i se comunice ce măsuri va dispune Ministerul Mediului, în perioada următoare,
pentru protejarea oamenilor și a bunurilor acestora.
Alexandra COTOI
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SĂNĂTATE

Efectele razelor ultraviolete (UV) asupra sănătății
tipuri de carcinom al pielii, cu excepţia
melanomului
Pentru a întruni toate aceste caracteristici de prevenţie, produsele de
protecţie solară trebuie să apere organismul de acţiunea nocivă a ambelor
tipuri de radiaţii, UVA şi UVB, dar nu
este un garant în faţa riscurilor pentru
sănătate generate de acestea
Produsele de protecţie solară nu trebuie să creeze impresia că asigură o protecţie totală faţă de riscurile ce derivă
din supraexpunerea la soare, în special
a copiilor mici.

Dr. Iuliu MOLDOVAN

Radiaţia UV în cantităţi mici
este benefică pentru sănătate şi
joacă un rol important în producerea de vitamină D. Un aport
şi nivel adecvat de vitamină D
sunt esenţiale pentru starea de
sănătate deoarece este necesară
pentru sănătatea oaselor, articulaţiilor, funcţia musculară şi
neurologică.
Expunerea excesivă la radiaţia UV solară sau de la surse artificiale poate determina:
diferite tipuri de cancer de
piele – cel mai agresiv fiind melanomul
malign
arsuri ale pielii,
îmbătrânire accelerată a pielii,
prin pierderea elasticităţii pielii şi dezvoltarea de keratoze solare
Afecțiuni oculare - efectele acute ale
radiației UV includ fotokeratitele și fotoconjunctivitele (inflamații ale corneei și respectiv ale conjunctivei). Aceste
efecte sunt reversibile, ușor de prevenit
prin asigurarea protecției ochilor și nu
sunt asociate cu consecințe pe termen
lung. Efectele cronice ale radiațiilor
UV includ: Cataracta - afecțiune a
ochiului în care cristalinul devine din
ce în ce mai opac şi care are ca rezultat
diminuarea acuității vizuale și eventual orbirea; Pterygium - îngroşarea
membranoasă a conjunctivei, de forma triunghiulară, care se extinde din
unghiul intern al ochiului pe faţa anterioara a corneei; Carcinomul celular
scuamos al corneei sau conjunctivei: o
tumoră rară a suprafeţei ochiului.

bilă și utilizată de om. Statul la umbră
și în afara bătăii directe a soarelui poate
reduce cantitatea de radiație UV solară
pe care o primiți cu 75 % sau mai mult.
Căutați umbra când razele ultraviolete
sunt cele mai intense (orele 11-16), dar
aveți în vedere că structurile care fac
umbră precum copacii, umbrelele sau
altele similare nu oferă protecție completă împotriva soarelui. Radiațiile
ultraviolete pot să se disperseze în atmosferă și să se reflecte de pe suprafețe
precum apă, nisip sau pietre.
Totdeauna căutaţi umbra, dar folosiţi
în acelaşi timp şi alte măsuri de protecţie: pălărie, haine pentru protecţie,
ochelari de soare şi produse pentru
protecţie solară.

Ce trebuie să facem?

Purtaţi ochelari de soare

Purtaţi haine pentru protecţie care acoperă cât mai
mult din corp
Îmbrăcămintea crează o barieră între
piele şi razele UV ale soarelui şi poate
oferi un grad variabil de protecţie (nu
100%). Îmbrăcămintea cea mai adecvată este cea care acoperă o suprafaţă cât
mai mare a pielii, precum pantaloni,
fuste lungi şi cămăşi cu mânecă lungă.

Evitarea expunerii excesivă la soare
în orele de vârf - razele ultraviolete
sunt cele mai puternice între orele 11
-16.

Ochii ca şi pielea pot fi afectaţi de expunerea la radiaţiile UV. Expunerea repetată a ochilor neprotejaţi creşte riscul
pentru cataractă, cancerul conjunctivei
şi al tegumentului din jurul ochilor.

Activitatea în aer liber

Purtaţi pălărie

Radiațiile solare UV sunt clasificate de
către Organizația Mondială a Sănătății
drept cancerigen de grup 1 și reprezintă principala cauză a cancerului de piele la nivel mondial.
Există cel puțin 14,5 milioane de lucrători în aer liber în Europa, care alocă
≥75% din timpul lor de lucru în exterior.
În prezent, nu există o cerință la nivelul
UE de a proteja lucrătorii expuși riscului.

Căutaţi umbra

Umbra furnizează o bună protecție împotriva soarelui și poate fi ușor accesi-

Alegeţi pălării cu boruri largi care vă
acoperă vârful capului şi vă umbreşte
faţa, gâtul (inclusiv ceafa) şi urechile,
este confecţionată dintr-un material ţesut dens, este uşor de purtat, este sigură
și nu vă împiedică vederea, permite circulaţia aerului.

Utilizați produse de protecţie solară

Sunt produse dermatocosmetice care
se aplică pe piele pentru a proteja organismul faţă de efectele periculoase ale
razelor solare ultraviolete (UV) și sunt
comercializate sub formă de loţiuni,
creme, geluri, uleiuri, spray, sticker şi

balsam de buze. Acestea conţin substanţe sau combinaţii de substanţe
aflate într-o anumită proporţie, astfel
încât să asigure absorbţia, reflecţia sau
disiparea unora dintre radiaţiile solare.
Această capacitate (eficacitate) a produsului este cuantificată printr-un factor de protecţie UV.
Principalele beneficii ale utilizării
produselor de protecţie solară
•
prevenirea arsurilor solare, a
fotoîmbătrânirii şi fotoimunosupresiei
induse
•
prevenirea apariţiei anumitor

Expunerea rațională la
soare

Chiar dacă folosim produse adecvate
tipului nostru de piele de protecție solară, supraexpunerea la soare reprezintă o amenințare gravă pentru sănătate.
Nu expuneți bebelușii și copiii mici razelor directe ale soarelui.
Sursa : www.srd.ro
www.who.int
sursa foto: sfatnaturist.ro

NR 121

EVENIMENT

Orașul celor mari, pe înțelesul celor mici

Alexandra COTOI
Ziua de 1 Iunie a fost marcată în Municipiul Reghin printr-un eveniment
intitulat sugestiv Orășelul Copiilor – Orașul celor mari, pe înțelesul
celor mici, organizat de Primăria și
Consiliul Local Reghin, în parteneriat cu Asociația Advent Kindergarten,
Grădinița Emanuel și Biserica Adventistă Emanuel, la care au fost angrenați
o serie de voluntari, ce au avut misiunea de a le oferi câteva explicații celor mici, cu privire la felul în care se
desfășoară activitatea în diverse domenii de activitate. Primărie, Centru de
Informare Turistică, Pompieri, Jandarmerie, Ambulanță, Bibliotecă, Muzeu,
Casa de Cultură și Mass Media au fost
standurile pregătite pentru cei mici, în
care ei au putut intra în contact cu lumea fascinantă a celor care muncesc în
aceste servicii.
Pe parcursul zilei, cei mai mici reghineni au putut lua parte la piese
de teatru de păpuși și scenete, audiții
muzicale, dar și o serie de concursuri
pe role, biciclete, muzică sau poezie.
Totodată, micii reghineni și-au demonstrat abilitățile într-ale broderiei,
confecționat podoabe, dar și o serie de
jocuri și jucării, care mai de care mai
atractive.

Standul mass media – din
nou o atracție pentru micii reghineni
Din punctul de vedere al mass mediei,

prichindeii au fost atrași de standul Ardeal TV, Radio Son și Glasul Văilor, fiecare instituție oferindu-le activități menite să îi introducă pe cei mici în lumea
presei. Ardeal TV le-a oferit micuților
distracție pe cinste, alături de Clovnul
din Ardeal și Prichindelul său, prin
intermediul cărora au intrat în lumea
desenelor animate și bineînțeles, au
primit bomboane și baloane colorate.
Echipa Radio Son nu s-a lăsat mai prejos, fetele de la radio fiind pregătite cu
microfon, căști și mixer, la care să vorbească și mai mult decât atât, să intre
în direct din Orășelul Copiilor la Radio
Son. Experiența a fost interesantă, mai
ales că cei mici își auzeau propria voce
la Radio Son. Pe lângă radio și tv, presa
scrisă, reprezentată prin ziarul Glasul
Văilor, le-a oferit micilor reghineni
posibilitatea de a deveni reporteri de
ziar cu legitimație. Pentru a-și câștiga
un loc în echipa Glasul Văilor, aceștia
trebuiau să realizeze articole cu diverse
teme: școală, vacanța, jocuri și jucării. Pentru că s-au dovedit extrem de
ingenioși, am decis ca o parte din aceste texte să le publicăm în această ediție.
Așadar, iată ce au scris micii reporteri
de la Glasul Văilor, cu ocazia zilei lor,
Ziua Copilului:

Gânduri de vacanță

Mica Publicitate

Lumea sportului

Bună sunt Cezar, am 11 ani, vloger. Am
40 de abonați și vreau să mă căutați pe
canalul „I am Cezar”.
Salutare, eu sunt Bogdan, am 9 ani și
filmez vlog. Am 30 de abonați, vă rog
să vă abonați și dumneavoastră.

„Numele meu este David Bîndilă și
abia aștept să vină vacanța pentru că
vreau să plec cu părinții mei în Grecia,
care este o țară foarte frumoasă. Acolo
vom merge cu barca cu vele și vom face
multe scufundări” a fost mesajul lui
David Bîndilă, pentru cititorii Glasul
Văilor.
„Se apropie vacanța mare, cu toții suntem bucuroși. Ne pregătim de mers la
mare, vom vizita multe locuri frumoase din țară. Primăria va pregăti multe
surprize frumoase pentru copii. Vă
dorim vacanță plăcută!” a fost mesajul
Elisei Frenț
„Sportul este important pentru mulți
oameni care îl practică. Mie îmi place
să fac lupte libere, altora le place să facă
handbal, baschet și multe altele. Cine
face sport, nu are voie să fumeze, pentru că dăunează grav sănătății. Sportul

6

este sănătos și pentru oamenii în vârstă. Toate sporturile sunt captivante și
preferate de copii. În sportul pe care îl
practic eu, luptele libere, se învață multe proceduri și tehnici de auto-apărare.
De fiecare dată când faci sport, trebuie să te încălzești foarte bine” a scris
pentru Glasul Văilor, Lorena Andrada
Stănescu
Acestea au fost doar o mică parte din
gândurile celor mici pentru lumea celor mari. Le mulțumim că au avut încredere în noi și pentru că au prezentat
interes în tot ceea ce facem în presa
din Ardeal. A fost o adevărată plăcere
să inițiem micii reghineni în rândul
jurnaliștilor, indiferent că ei sunt în
presa audio-vizuală sau scrisă. Cunoscându-i, avem convingerea că în viitor,
avem cui să lăsăm această meserie atât
de fascinantă și captivantă.
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Declaratie politică

Necesitatea modificării Ordonanței de Urgență a Guvernului
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate

Necesitatea modificării Ordonanței de
Urgență a Guvernului 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate
Stimați colegi, ariile protejate sunt
esenţiale în conservarea capitalului natural şi cultural întrucât includ cele mai
reprezentative şi semnificative zone
din punct de vedere al biodiversităţii,
al valorilor naturale şi culturale asociate. Măsurile de management în aceste
arii se elaborează şi se implementează
în aşa fel încât să se menţină sau chiar
să se refacă, acolo unde este nevoie,
ecosistemele naturale şi populaţiile
de specii sălbatice, menţinându-se în
acelaşi timp sau căutându-se soluţii
pentru utilizarea durabilă a resurselor
naturale.
Dincolo de obiectivul principal de
menţinere şi chiar de refacere a valorilor naturale şi culturale ameninţate
de o dezvoltare economică accelerată şi
uneori haotică, ariile protejate ar trebui
să se constituie în zone model pentru
o convieţuire armonioasă a omului cu
natura, chiar şi în condiţiile în care ritmul de dezvoltare economică se accelerează. În aceste zone, printr-un management adecvat, se poate demonstra
că dezvoltarea nu înseamnă neapărat

distrugerea naturii şi ar trebui să se
facă eforturi deosebite pentru a se găsi
soluţii viabile pentru o dezvoltare economică bazată pe utilizarea durabilă a
resurselor naturale.
La finele anului 2007, în urma obligaţiilor ce îi revin ca stat membru al
Uniunii Europene, România a propus
în 2007 un număr de 381 de situri, reprezenzând 17,84% din suprafaţa ţării.
România are o rețea de arii naturale protejate care ocupă o suprafață de
22,68% (5.406.000 ha) din teritoriul terestru al țării, cuprinzând:
a) arii de interes național, desemnate
pe baza criteriilor stabilite de Uniunea
Internațională pentru Conservarea
Naturii (IUCN): rezervații științifice –
79, parcuri naționale – 13, monumente
ale naturii – 190, rezervații naturale –
671, parcuri naturale – 15;
b) arii de interes comunitar sau situri
Natura 2000: arii de protecție specială avifaunistică SPA– 148, situri de
importanță comunitară SCI– 383.
c) arii de interes internațional:
rezervații ale biosferei – 3; zone umede
de importanță internațională –12, situri ale patrimoniului mondial natural
și cultural –1.

Prin aprobarea Legii nr. 95/2016 privind înființarea Agenției Naționale
pentru Arii Naturale Protejate și
pentru modificarea Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, s-au stabilit
competențele și atribuțiile Agenției
Naționale pentru Arii Naturale Protejate.
Sistemul decizional se defineşte de
către Graham ş.a. (2003) ca fiind „interacţiunea între structuri, procese şi
tradiţii care determină modul de exercitare a puterii, modul în care se iau
deciziile în probleme de interes public
şi modul în care cetăţenii şi factorii interesaţi pot să-şi exprime punctul de
vedere”. Prezentat într-un mod simplificat sistemul decizional este sistemul
care stabileşte cine şi cum ia decizia în
probleme de interes public.
Din păcate acest sistem decizional a
fost aplicat în România de multe ori
abuziv, mai ales în ceea ce privește
consultarea comunităților locale și
respectarea interesului cetățenilor
care locuiesc în aceste zone. Datorită aplicării defectuoase a legislației în

vigoare, multe comunități au fost condamnate la subdezvoltare, dacă ținem
cont doar de lipsa oferirii de către statul român a compensațiilor ce decurg
din aplicarea normelor legislative în
domeniul mediului. Comunități întregi au rămas în urmă, statul român
împiedicând investiții și modernizare
în proiecte elementare de alimentare
cu apă, energie electrică și gaze. Oare
în Elveția, Italia sau în Alpii Francezi,
comunitățile locale duc lipsă de apă,
curent electric sau gaze? Cum putem
ca stat să condamnăm la subdezvoltare
comunități întregi de pe teritoriul României?
Ca stat membru al Uniunii Europene
România și-a depășit cu 5% angajamentele asumate în ceea ce privește
declararea de zone protejate.
Modificarea acestei ordonanțe vine să
rezolve o mică parte din aceste probleme, oferind comunităților locale posibilitatea de a beneficia în secolul XXI
de cele mai elementare beneficii ale
societății: apă, curent electric și gaze.
Vă mulțumesc!
12 iunie 2017
Senator PNL Ioan Cristian Chirteș
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Program - Târgul Fetelor de la Gurghiu
ora 12.00 Deschiderea oficială
Slujbă religioasă

Program artistic:
Ciprian şi Mihaela Istrate
Obiceiul Târgului
Obiceiul de nuntă
Ionela Moruţan
Vasile Coca
Alexia Aştelian
Florina Oprea
Dansuri Populare din Glăjărie
Daiana şi Iuliana Ciurba
Laura Man Uilăcan
Alexandru Sânmărtean
Gabriela Şaroşi
Daiana Suceava
Ansamblul de Dansuri „Ibăşteana”
Ansamblul Artistic Profesionist
„Mureşul”

Târgul Fetelor de la Gurghiu - 2015

Târgul Fetelor de la Gurghiu - 2016

ANUNŢURI
LOCURI DE MUNCĂ

simple, colţare. Informaţii la telefon: 0755329651

euro. Informații la telefon 0765 157 992

Se caută muncitori în Germania zootehnie, agricultură. 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.

Centru de excelență în cardiologie S.C.Cardiomed
S.R.L., vă oferă posibilitatea efectuării unei
consultații cardiologice gratuite cu biletul de trimitere, în noua sa locație din Mun. Reghin, str. P-ța
Petru Maior, nr. 31. Programări la telefon: 0771275.390. Vă așteptăm cu drag!

DIVERSE

Pierdut Fișa anexa a certificatului de clasificare nr.
15352/12.05.2016, emis pe „Casa Mara” – (Mamaia
Nord) – Runcan Petru Intreprindere Individuală.
Vând mobilă import Germania. Dormitoare duble,

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
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Cântec, joc şi voie bună de Rusalii la Deda

Dora PATRON
O tradiţie veche de zeci, chiar sute de
ani şi-a îndeplinit şi în acest an misiunea de a promova folclorul din comuna
Deda. Evenimentul „Cântec joc şi voie
de bună de Rusalii la Deda” a reunit
pe scenă, ansambluri de dans şi îndrăgiţi solişti de muzică populară, pentru
a sărbători în a doua zi de Rusalii. În
deschiderea evenimentului, preotul satului a rostit o binecuvântare, alături de
acesta invitat a fost şi profesor doctor
Florin Bengean, fiu al comunei, care a
reamintit valoarea culturală şi folclorică a comunei Deda „aici la Deda dintotdeauna, munca, rugăciunea şi voia
bună s-au împletit armonios pentru că
de milenii, aici pe malul Mureşului şi
la poalele Călimanilor s-au plămădit,
au trudit, s-au ostenit oameni vrednici, oameni harnici, oameni frumoşi.
Deda astăzi a îmbrăcat din nou straie
de sărbătoare, pentru că aşa cum este
bine rânduit,a doua zi de Rusalii, de
sărbătoarea Sfintei Treimi, după ce în
Biserică s-a săvârşit Sfânta Liturghie,
aici în mijlocul naturii care este creaţia
atât de minunată a bunului Dumnezeu
să se îmbine încă odată rugăciunea cu
voia bună. Trebuie să aducem un cuvânt de mulţumire bunului Dumnezeu în primul rând pentru această zi
binecuvântată şi minunată, să aducem
mulţumiri organizatorilor, doamnei
primar Lucreția Cadar, care de mulţi
ani trudeşte cu osârdie la conducerea şi
la înfrumuseţarea comunei şi să-i dea
Dumnezeu putere multă să conducă
mai departe comuna”.

Ţiganul Obertuca, cel mai
bun violonist încingea jocurile populare
Locuitorii comunei Deda şi vizitatorii
veniţi din alte localităţi au avut ocazia
de a participa la un spectacol folcloric
încărcat de tradiţii şi au avut ocazia
de a vizita târgul organizat cu ocazia
Rusaliilor, obicei care edilul comunei
Deda, Lucreţia Cadar nu va lăsa să se
piardă „am continuat defapt, un eveniment care în urmă cu zeci de ani
se întâmpla aici, pe malul Mureşului,
Târgul de Rusalii. Dorinţa noastră este
aceea de a transmite generaţiilor noastre, de a face cunoscut jocul, cântecul
şi portul popular de la noi şi de altfel
transmiterea a ceea ce a fost în vechime. Din ceea ce ştiu eu de la bătrânii
satului, aici la Deda, era a doua zi de
Rusalii, târgul care vestea începutul
verii, de unde sătenii şi gospodarii îşi
procurau uneltele: greble, furci din
lemn şi ulcioare pentru apă, acesta era
rostul târgului de la Deda şi practic aici
se făceau jocuri de către oamenii din
zonă. Erau ţigani care cântau şi erau
artizani ai viorii sau ai acordeonului şi
erau tocmiți pe sate de către oamenii
care organizau jocuri în acest târg de
Rusalii. Filenii îl aveau pe Obertuca, un
ţigan care era un foarte bun violonist
şi jucau în port popular jocurile De-a
lungul, Învârtita, Sârba, Târnăveanca.
Bistrenii veneau şi ei cu muzicanţii şi
organizau jocuri care mai de care.”
Atmosfera a fost cu adevărat una de
sărbătoare în care artiştii au cântat cu
suflet pentru un public cunoscător şi
iubitor de folclor.

Lueriul pus într-o carte
Dora PATRON

Locuitorii satului Lueriul din comuna
Suseni, au avut ocazia de a descoperi
mai multe despre locul în care trăiesc,
prin cartea numită „Lueriul Folcloric”
ce a fost lansată în a doua zi de Rusalii, în satul care este subiectul principal
al volumului de scrieri, al cărui autori
sunt: profesor Mihai Stavilă, profesor
Adriana Cengher, profesor Lucia Zamfira Stavilă şi profesor doctor LauraAlexandra Pui. Cel care a pornit realizarea cărţii „Lueriul folcloric” a fost fiul
satului, profesor Mihai Stavilă, împreună cu fiica şi soţia sa. Evenimentul a
reunit în Căminul Cultural din Lueriu,
oameni frumoşi din comună, care se
regăsesc şi în carte. Primarul comunei
Suseni, Mircea Mariş, s-a arătat mândru de faptul că Lueriul e pus pe harta

culturală și prin această carte „folclorul
este cartea de vizită a unui popor. Când
spunem folclor, spunem identitate românească. Folclorul cuprinde toată
avuţia poporului român, a omului simplu, gândirea lui, sentimentele, trăirile
şi se defineşte prin cântece, jocuri, costume populare, tradiţii, obiceiuri, meşteşug şi artă populară. Astăzi, pentru
noi cei prezenţi în acest cămin, este un
moment deosebit, care face parte din
istoria noastră culturală şi ne aducem
aminte de înaintaşii noştri.
Invitaţi de seamă, oameni de cultură
şi iubitorii de tradiţii, au luat parte la
o lansare de carte de unde nu a lipsit
spectacolul folcloric.
După o muncă de patru ani de zile, autorii au reuşit să dea viaţă cărţii „Lueriul Folcloric” ce curpinde obiceiurile
locului şi monografia satului Lueriu.
„Foarte multe materiale nu au putut fi

cuprinse între coperţile acestei cărţi şi
sperăm, dacă Dumnezeu ne ajută, să
putem să scoatem ediţia a doua reîntregită, deoarece ne-au rămas o mulţime de materiale nevalorificate, este o
muncă de ani de zile, păstrată, preluată
de la părinţii, strămoşii şi bunicii noştri. În carte se găsesc obiceiurile specifice fiecărui anotimp şi apoi este una

dintre cele mai importante evenimente, nunta de la Lueriu”, a declarat profesor Mihai Stavilă. Prin această carte,
autorii îşi arată preţuirea faţă de oamenii care au contribuit la conservarea şi
valorificarea folclorului din Lueriu.
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Novum Football Festival, ediţia I

Dora PATRON
Clubul Sportiv Juvenes a organizat în luna iunie
2017, prima ediție a turneului internațional de fotbal
Novum Football Festival. Au fost prezenți la TîrguMureș aproximativ 1.200 de sportivi, antrenori și
părinți. Competiția s-a adresat copiilor și juniorilor,
cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani. Organizatorii şi-au

propus să pună Tîrgu-Mureșul pe harta competițiilor
sportive internaționale de top, sărbătorind sportul
rege, sportul iubit de milioane de oameni de pe întreaga planetă. O experiență unică, momente memorabile, prietenii pe viață! Turneul a fost organizat de
Clubul Sportiv Juvenes din Tîrgu-Mureş, iar dorinţa
acestora este ca „Novum Football Festival” să devină
tradiţie la Tîrgu-Mureş. „Am primit cu foarte mare

bucurie această idee, toţi am colaborat, toţi antrenorii de fotbal şi din alte sporturi, ne bucurăm că avem
sprijin din partea tuturor, sperăm să fie un evenimnet frumos şi copiii să revină la Tîrgu-Mureş. Copiii
au emoţii, sunt mici şi nu prea au participat la astfel
de evenimente, dar sperăm că prin ceea ce facem noi
aici, să-i aducem mai aproape de cum se lucrează în
străinătate” a declarat Ciprian Botoşer, antrenor C.S.
Juvenes. Motto-ul acestui campionat ,,trecutul este
istorie, viitorul este victorie” a fost înţeles cu adevărat
de micii fotbalişti care s-au dedicat cu pasiune acestui sport şi au victorii impresionante. „Din punct de
vedere logistic, înseamnă un necesar de opt terenuri
de joc, înseamnă un necesar de personal care să deservească toate echipele participante, ţinând cont că
avem echipe din străinătate, din toată ţara, le-am oferit acestora posibilitatea să aibă un ghid, care i-au însoţit pe tot parcursul şederii lor în Tîrgu-Mureş, atât
la cazare, cât şi la terenuri şi obiectivele turistice.” a
precizat Florin Bacali, directorul C.S. Juvenes.
Copiii au avut parte în prima zi de campionat, pe
lângă meciuri şi de un spectacol, iar echipele invitate
s-au bucurat de ospitalitatea organizatorilor şi de micile surprize care le-au adus zâmbetul pe buze.
Clubul Sportiv Juvenes este un club privat plurisportiv, cu responsabilităţi publice, care îşi propune
să încurajeze sportul de masă, oferind diversitate şi
continuitate. Un scop important al clubului este să
descopere printre copiii şi adulţii din judeţul Mureş,
reale talente sportive.
Dacă în luna septembrie 2015 activau în cadrul
clubului 30 de copii pe linia fotbal, în mai 2017
sunt înscriși peste 300 de copii în cadrul a 11 linii
sportive. Toți acești tineri sportivi sunt inspirați în
permanență de echipa seniorilor din liga a IV-a, care
le oferă un exemplu de optimism și de fair-play, asigurându-le continuu evoluția. Echipa Juvenes are în
componenţă 21 de antrenori și instructori.

Duster Hobby Racing

Tabăra de off-road a promovat timpul liber
Dora PATRON

Tabăra de off-road „Duster Hobby
Racing”, ce s-a desfășurat la Ibăneşti
în perioada 1-4 iunie, a reunit într-o
nouă ediţie conducătorii şi posesorii
de Duster, care au profitat de vremea
frumoasă, pentru a socializa, pentru a
promova timpul liber petrecut în natură alături de familie şi comportamentul
responsabil şi civilizat în off-road, dar
şi respectul faţă de natură şi mediul înconjurător.
Tabăra de off-road „Duster Hobby
Racing” a cuprins prezentarea programului, regulile tehnice şi practice ale
bunului simţ în off-road, deplasarea în
coloană pe trasee montane şi forestiere,
dar şi cursuri de navigare în teren accidentat. Aproximativ 30 de autoturisme
de teren autohtone, marca Dacia Duster și circa 100 de persoane s-au aliniat la startul unui week-end pe cinste,
ce a constat într-o plimbare în regim
de caravană pe circa 150 de kilometri
pe un traseu off-road, cu opriri pentru vizitarea obiectivelor turistice din
zona Munților Gurghiu și a stațiunii
Sovata. Zöld Zsombor preşedintele
Asociaţiei Club Sportiv Duster Hobby
Racing, consideră că cel mai important
e ca participanţii să se simtă bine şi să
profite de această experienţă „suntem
36 de echipaje şi aproximativ 60-70 de
adulţi, vreo 20 de copii şi este important ca cei care au venit la eveniment
să se simtă bine, să vadă frumuseţea locurilor prin care trecem şi cu asta cred
că ne îndeplinim obiectivul. Putem să

ne simţim privilegiaţi pentru că această
comunitate de posesori Dacia Duster e
una foarte numeroasă şi foarte activă
şi atmosfera este prietenească, pentru
că majoritatea dintre noi ne cunoaştem
personal, ne-am mai întâlnit şi la alte
evenimente asemănătoare, de aceea
avem această atmosferă familială”.
Echipele participante, evoluează la
competiţii de nivel naţional, iar unele
au reuşit să obţină succese şi la nivel internaţional. „Sunt nişte băieţi de bază
în această echipă care au un palmares
bogat şi în competiţii şi în tot ceea ce
priveşte maşina Dacia Duster în competiţiile interne şi cele internaţionale.
Ne bucurăm că au venit şi că sunt alături de noi la acest eveniment” a adăugat Zöld Zsombor.

Spiritul de competiţie, întrecut de timpul petrecut
alături de familie
Pe lângă spiritul de competiţie, cel mai

important este timpul petrecut alături
de familie, care este promovat de Asociaţia „Club Sportiv Duster Hobby Racing”. Pe întreaga perioada în care s-a
desfăşurat Tabăra de off-road Duster
Hobby Racing, cei mici s-au bucurat
de minivacanța petrecută la munte,
printre peisajele de poveste de pe Valea
Gurghiului. Claudiu Rusu, membru în
cadrul Clubului Sportiv Duster Hobby
Racing, dar şi organizator al taberei, a
declarat că pe lângă partea birocratică,
care este una foarte stufoasă, cu ajutorul colegilor a reuşit să unească posesorii şi conducătorii de Dacia Duster
„toată lumea apreciază ospitalitatea
noastră, a mureşenilor. Suntem o comunitate se pare din ce în ce mai unită,
comunitatea de dusterişti şi ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim,
oamenii ne apreciază pentru tot ceea ce
facem noi”.
Pentru a verifica starea traseului, or-

ganizatorii au parcurs un tur de recunoaştere a acestuia, iar coordonatorul
coloanei Zöld Zita s-a declarat încântată de cum au decurs lucrurile „coloana
s-a comportat foarte bine, chiar vreau
să le mulţumesc că au fost atenţi unii
la ceilalță, dar şi la natură. Ca să poţi
să mergi în coloană organizată în offroad avem nevoie de staţii CB pe care
le comutăm pe un canal care să nu deranjeze şi era o cerinţă minimă pentru
a putea participa în coloană pentru a
putea remedia eventualele probleme.”
Tabăra de off-road Duster Hobby Racing s-a desfăşurat în perioada 1-5 iunie 2017 și a avut un traseu relativ uşor,
temperaturi ideale pentru drumeţii în
natură, iar organizatorii şi participanţii
au profitat din plin de zilele petrecute
pe Valea Gurghiului.
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Vasile Gliga, ales vicepreședinte al WDSF
Raluca CREŢ
Președintele Federației Române de
Dans Sportiv, Vasile Gliga, a reușit să
obțină un al doilea mandat la conducerea Federației Mondiale de Dans
Sportiv (WDSF), de data aceasta ca și
vicepreședinte.
Alegerile au avut loc luni la Singapore,
în cadrul Adunării Generale Anuale a
WDSF, iar Vasile Gliga a fost votat în
funcția de vicepreședinte pe probleme
de marketing, cu 84 de voturi.
Contracandidatul său, fost președinte
al Federației de Dans Sportiv a Statelor Unite ale Americii și fost membru
al prezidiului WDSF, a obținut 36 de
voturi.
Vasile Gliga a fost ales membru în prezidiul WDSF în urmă cu 4 ani, iar luni,
la Singapore, a reușit să convingă majoritatea delegaților din cele 92 de state,
că strategia aplicată la nivel național,
atât în afaceri cât și în politică și în dans

sportiv, poate aduce rezultate frumoase și la nivel internațional.
„Rezultatul de la Singapore vine ca o
urmare firească a evoluției dansului
sportiv românesc, care a ajuns la nivelul cel mai de sus al performanței
internaționale. Astăzi avem 8 campioni mondiali, multipli campioni euro-

peni și aproape că nu există competiție
internațională fără o pereche de dansatori români pe podium. România a
devenit o forță în acest sport, o voce
puternică atât pe ringul de dans, cât și
în diplomație, la cel mai înalt for, acolo
unde se iau cele mai importante decizii, care influențează milioane de oa-

meni. Pentru mine este o mare onoare,
o mare bucurie, dar și o mare responsabilitate, nu doar prin atribuțiile care
mi-au fost date, ci și prin faptul că voi
reprezenta direct vocea dansatorilor
noștri în găsirea celor mai bune soluții
pentru dezvoltarea acestui sport” a declarat Vasile Gliga.
Printre prioritățile noului prezidiu al
WDSF se numără introducerea dansului sportiv în jocurile olimpice, iar
primii pași s-au făcut deja, prin introducerea disciplinei Break Dance în
Jocurile Olimpice pentru Tineret din
2018, de la Buenos Aires. În al doilea
rând, conducerea WDSF își propune să
lărgească sfera dansurilor care intră în
categoria dansului sportiv, prin introducerea unor discipline noi, de exemplu hip hop, salsa, dansuri artistice sau
chiar dansurile folclorice.
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