
În perioada 14-20 august, Reghinul a fost cuprins de 
cultură, filme şi concerte de jazz, datorită celei de-a 
şasea ediții a proiectului „Pădurea Rotundă”.
 Proiectul este primit cu braţele deschise în fiecare an 
de către reghinenii iubitori de artă, muzică şi în spe-
cial de părinţii care îşi doresc un alt tip de activităţi 

pentru copiii lor. Artişti, invitaţi speciali ai organiza-
torilor, au avut misiunea de a le transmite celor mici, 
cunoştinţele lor despre artă, de a-i ajuta să se docu-
menteze şi de a pune în practică tot ce au învăţat, 
dezvoltându-le astfel spiritul creativ şi dorinţa de a 
cunoaşte mai mult. Amfiteatrul de la Pădurea Rotun-
dă, nici nu se putea să nu fie locul perfect pentru des-
făşurarea activităţilor pregătite de către organizatori, 
aer curat, linişte şi chiar un mediu în care parcă, cei 
mici şi-au putut da frâu liber imaginaţiei şi creativită-
ţii. Este mai mult decât plăcut să ştii că există oameni 
care vor să facă ceva pentru nişte copii care nu sunt ai 
lor sau pentru nişte oameni care nu le sunt prieteni, ci 
doar persoane care îşi doresc #AltcevaInReghin. 
Cinefilii au avut parte de o alternativă la cinemato-
graful tradiţional, şi anume proiecţii în aer liber a 
celor mai valoroase şapte producţii cinematografice 
ale ultimului an. Filme ce poartă semnătura unor re-
gizori europeni importanţi. Toate aceste proiecţii au 
fost prezentate în premieră la Reghin, atât la amfitea-
trul de la Pădurea Rotundă, cât şi la Casa de Cultură 
a Tineretului „George Enescu”. „Pădurea Rotundă” 

este un proiect complex care serveşte publicului re-
ghinean un meniu complet de artă şi frumos, unde şi 
muzica jazz şi-a găsit un loc bine meritat şi care este 
apreciat de toţi cei care iubesc muzica live, într-un 
cadru parcă născut pe aceste meleaguri, pentru artă. 
Numărul curioşilor de acest proiect se măreşte parcă 
de la o ediţie la alta. Tot mai mulţi părinţi aleg să par-
ticipe alături de copiii lor, la ateliere de pictură, mo-
delaj şi de ce nu, poate chiar descoperă viitori artişti 
care se pot ascunde în micuţii lor. 
Publicul prezent la proiecţiile de film, concertele de 
jazz, este deasemenea parcă tot mai numeros şi asta 
nu poate decât să mă bucure, că astfel de proiecte sau 
activităţi îi provoacă pe reghineni să „schimbe pei-
sajul”, dar cu siguranţă cei mai bucuroşi sunt organi-
zatorii proiectului care fac tot acest efort pentru noi.
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Ruşii Munți a fost gazdă primitoare 
pentru 40 de tineri din 6 județe ale 

României
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Generalul dr. Dorin Oltean, coman-
dantul Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență „Horea” al județului Mureş, 
a pus casca/cascheta în cui, predând 
ştafeta locțiitorului său, locotenent co-
lonel Călin Handrea, realizându-se ast-
fel schimbul de generații.
După o carieră plină de succes, dar 
şi de nenumărate pericole, generalul 
Oltean a ieşit la pensie, evenimentul 
fiind unul de maximă intensitate, plin 
de emoții, dar şi de amintiri retrăite 
alături de oamenii care au stat la baza 
consolidării carierei sale, precum şi pe 
parcursul ei. De la colegii pompieri, 
la ministrul secretar de stat dr. Raed 
Arafat, de la simpli trecători prin fața 
Teatrului Național din Târgu-Mureş, 
locul unde s-a desfăşurat ceremonia, 
la membrii familiei care i-a fost mereu 
alături, cu toții au simțit că generalul 
Dorin Oltean are regretul încheierii 
carierei militare, dar fericirea şi împli-
nirea unei cariere frumoase, demnă de 
luat exemplu. 
Oficialitățile județului Mureş, alături 
de prieteni comandanți de la Inspec-
toratele pentru Situații de Urgență din 
județele Constanța, Iaşi, Maramureş, 
Cluj, precum şi şefii instituțiilor decon-
centrate de la nivelul județului Mureş 

au asistat cu emoție la ceremonia de 
predare – primire a comenzii şi a Dra-
pelului de Luptă din cadrul Inspecto-
ratului pentru Situații de Urgență „Ho-
rea” Mureş. 

Imaginea salvatorului

Prezent la eveniment, fondatorul ser-
viciului SMURD, dr. Raed Arafat, în 
prezent ministru secretar de stat, a 
ținut un discurs în care a pus accentul 
pe importanța salvatorului în rândul 
populației „Nu aş dori niciodată să mă 
despart de profesionişti. După mine 
regulile şi pensiile sunt doar nişte limi-
te care sunt stabilite prin lege, dar acest 
lucru nu înseamnă că omul se schim-
bă după ce pleacă. Este decizia care îi 
aparține unei persoane. Acest lucru se 
respectă, dar trebuie să recunoaştem 
că pentru noi este o pierdere pentru că 
pierdem un profesionist. Pompierii fac 
parte din comunitate şi din conştientul 
comunității. Pe oricine am întreba, că 
e copil, că e adult, despre pompier, nu 
auzim decât cuvinte de laudă, pentru 
că toată lumea are o singură imagine 
despre pompier. Imaginea salvatorului 
care vine la nevoie şi care vine să sal-
veze vieți. Când alții fug de la pericol, 
el se îndreaptă spre pericol. Generalul 
Oltean a lăsat multe în urmă. Orice 

persoană când ajunge la acest mo-
ment, obligatoriu se uită în spate şi se 
uită la ceea ce a făcut. Dacă generalul 
Oltean s-a uitat în trecut, cu siguranță 
s-a convins că a făcut ceva pentru arma 
pompier şi pentru comunitatea în care 
trăieşte.Începând cu Bucureşti unde 
l-am cunoscut, unde a ajutat la modul 
cel mai serios la înființarea  SMURD 
şi la operaționalizarea acestui serviciu, 
pe lângă altele, cum e Detaşamentul 
de Salvatori din cadrul Pompierilor 
Bucureşti. La Mureş a lăsat o amprentă 
importantă prin noi subunități deschi-
se care nu fac decât să fie mai aproape 
de cetățean”. 

Lct. col. Călin Handrea – 
continuitate și 
profesionalism

Ministrul secretar de stat dr. Raed 
Arafat a vorbit despre viitor, despre 
persoana care va continua cu aceeaşi 
conştinciozitate ceea ce a fost început 
la Mureş „La acest moment ne uităm şi 
la următorul aspect: cine urmează? A 
lăsat pe cineva care să preia? Din ferici-
re da, pentru că îl avem pe lct. col. Că-
lin Handrea căruia îi urez succes. Sunt 
convins că va duce ştafeta mai departe 
şi va face încă mai mult pentru județul 
Mureş şi pentru pompierii români. Nu 
am adus nimic să las domnului ge-
neral pentru că mai are o datorie față 
de mine şi față de noi toți: finalizarea 
Competiției Mondiale de Prim Ajutor 
şi Descarcerare, care are loc la sfârşitul 
acestei luni şi dacă merge bine, atunci 
într-adevăr o să las  medalia Depar-
tamentului. Cu siguranță o să ne mai 
vedem cu dânsul şi o să discutăm tot 
timpul pentru că cei care au experiență 
şi profesioniştii niciodată nu pleacă, ei 
rămân şi oricând un telefon ne despar-
te şi putem să îi întrebăm de părerea 
lor, de propunerile lor. Le urez succes 
în organizarea competiției şi lui Călin 

Handrea succes în conducerea inspec-
toratului”. 

Cariera unui general - 
Oltean Dorin

„În 7 ianuarie 1983 am păşit pe 
porțile Grupului de Pompieri Horea al 
județului Mureş. În acea dată, la 23:12 
minute, am participat pentru prima 
dată în viața mea la un incendiu la o 
locuință în Reghin. După intervenție, 
mi-am spus că trebuie să rămân pom-
pier. Și am rămas. Au fost clipe extra-
ordinare, luând pas cu pas, de la mi-
litar în termen, subofițer autorezervă 
pompier civil, am absolvit Facultatea 
de Pompieri din cadrul Academiei de 
Poliție, după care am ocupat numai 
funcții de conduceree şi comandă, 
două luni locțiitor comandă subunitate 
după care am fost numit comandant de 
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Securitate, şef de stat major, coman-
dant al Batalionului 2, comandant al 
Batalionului 3 Bucureşti, iar în 2005 
am pus bazele grupului special de sal-
vatori. În 1 octombrie 2011, am pre-
luat comanda ISU Horea al județului 
Mureş. Am parcurs aceşti paşi numai 
în structuri operative. Am participat 
la mii de intervenții împreună cu co-
legii, cu echipa, am salvat multe vieți 
omeneşti şi bunuri materiale. A fost o 
perioadă extraordinară din viața mea. 
Se pare că a venit şi clipa în care tre-
buie să punem în cui casca/casche-
ta, costumul de protecție. Sunt foarte 
multe amintiri plăcute. Mă voi întoar-
ce cu drag la clipele în care împreună 
cu colegii am încercat să salvăm ce se 
mai poate salva. Sigur că la 1 decem-
brie 2016, cariera mi-a fost încunu-
nată cu succes prin acordarea de către 
preşedintele României a gradului de 
General de Brigadă Costea. De la sosi-
rea în ISU Horea, împreună cu colegii 
mei şi autoritățile publice locale, am 
reuşit să înființăm 4 puncte de lucru, 
în momentul de față având 10 locații 
unde colegii noştri îşi desfăşoară ac-
tivitatea. Dacă la sosirea în Inspecto-
rat aveam 9 echipaje de prim ajutor, 
astăz sunt 14. Dacă la sfârşitul anului 
2016 media intervențiilor pe țară era 
de 10200 pe inspectorat, la ISU Horea 
Mureş au fost 19968 intervenții. Am 
reuşit pe parte de SMURD ca timpul 
mediu de răspuns să fie mai mic de-
cât timpul mediu pe țară, cu aproape 2 
minute. Mai erau multe proiecte, sunt 
convins că până la sfârşitul anului, lct. 
col. Călin Handrea va rezolva şi pro-
blema deschiderii punctului de lucru 
de la Bălăuşeri” au fost cuvintele prin 

care generalul Dorin Oltean şi-a de-
scris anii de carieră, ca salvator pus în 
slujba comunității.
Totodată, le-a transmis un mesaj 
emoționant colegilor de echipă de la 
ISU Horea Mureş „Dumneavoastră 
sunteți baza piramidei. Nimic şi nico-
dată nu se putea întâmpla fără ca să ai 
în spate o echipă. Am simțit-o peste 
tot pe unde am fost, această echipă. 
Dar parcă, mai mult ca niciodată, aici 
pe meleaguri natale, această echipă se 
pare că a fost mai apropiată. Toate re-
zultatele Inspectoratului se datorează 
muncii dumneavoastră şi pentru acest 
lucru, eu vă mulțumesc. 
Cu lacrimi în ochi, la finalul discursu-
lui, generalul Dorin Oltean s-a adresat 
membrilor familiei, mulțumindu-le 
pentru sacrificiul pe care l-au făcut, 
astfel încât să aibă o carieră militară 
frumoasă.  
Peter Ferenc, preşedintele Consiliu-
lui Județean Mureş regretă faptul că 
generalul Dorin Oltean s-a retras de 
la conducerea ISU Horea Mureş „este 
un moment deosebit pentru că ne-am 
obişnuit cu un om care răspundea la 
orice apel, în orice oră, orice minut al 
zilei”, dar noul comandant a demon-
strat din postura de locțiitor că va face 
față unei funcții pline de responsabi-
litate „chiar dacă ştim că gen. Oltean 
va rămâme acelaşi om, el a predat co-
manda acestui Inspectorat către fostul 
locțiitor al acestuia, lct. col. Călin Han-
drea. Suntem ferm convinşi că această 
comandă va fi la fel de bună ca şi până 
acum. Sunt mândru că împreună cu el 
am reuşit să deschidem unități pentru 
siguranța județului” a mai precizat Pe-
ter Ferenc în discursul său.  

Un tovarăș de nădejde

Prin natura meseriei, relațiile de prie-
tenie se construiesc prin devotament 
şi profesionalism, iar prietenia din-
tre generalul Dorin Oltean şi prefec-
tul județului Mureş, dr. Lucian Goga 
a prins rădăcini puternic înfipte în 
simțămintele amândurora. „În cei 
aproape trei ani, gen. Oltean a fost un 
tovarăş de nădejde, unul dintre cei care 
mi-a fost mereu alături, un om cu o 
putere de muncă extraordinară, un om 
cu multă omenie, un om pus în slujba 
cetățeanului 24 de ore din 24. Domnu-
le general ne despărțim astăzi profesio-
nal vorbind. Vă promit că de aici încolo 
ne rămâne o relație de prietenie pentru 
că am trecut prin multe situații şi din 
fericire, alături de întreaga echipă, toa-
te aceste misiuni au avut un deznodă-
mânt fericit. De azi încolo deveniți un 
om liber, puteți să vă ocupați de dum-
neavoastră şi familia dumneavoastră 
care v-a sprijinit şi v-a fost mereu ală-

turi. ISU Horea Mureş va merge exact 
pe aceeaşi optică sub comanda lct. col. 
Călin Handrea, va rămâne unul dintre 
inspectoratele de elită din țară” a pre-
cizat prefectul, care i-a oferit la final 
o plachetă pe care erau inscripționate 
cuvintele „În semn de aleasă prețuire 
pentru anii dedicați intervenției pro-
fesioniste în situații de urgență, în sco-
pul nobil al salvării de vieți omeneşti, 
vă mulțumesc pentru colaborarea de 
excepție avută, atât în nume personal 
cât şi al instituției pe care o reprezint. 
Respect domnule general, prefect județ 
Mureş, dr. Lucian Goga”. 

Pensie cu sănătate şi linişte în mijlocul 
familiei îi transmitem generalului în 
rezervă Dorin Oltean.

Mult succes şi tărie pentru a putea duce 
la bun sfârşit proiectele inițiate în ca-
drul ISU Horea Mureş, îi transmitem 
noului comandant ISU Mureş, locote-
nent colonel Călin Handrea. 

3REPORTAJ
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Vineri, 11 august, în incinta Consiliului 
Județean Mureş, Sala Mare de Ședințe, 
a avut loc Ședința solemnă de trecere 
în rezervă a colonelului Iulius Cenean, 
precum şi predarea comenzii Grupării 
de Jandarmi Mobile Regele Ferdinand 
I Târgu-Mureş.
În prezența oficialităților şi a cadrelor 
active, în rezervă sau în retragere ale 
Jandarmeriei Mureş, colonelul Iulius 
Cenean a lăsat haina militară în schim-
bul unei vieți în care liniştea şi familia 
îi vor fi colegi permanenți. La împli-
nirea vârstei şi a vechimii în serviciu, 
începând cu data de 01 august 2017, 
colonel Iulius Cenean, a fost trecut în 
rezervă, cu drept la pensie. 
Astfel, după o carieră militară de 30 de 
ani, timp în care a ocupat mai multe 
funcții de ofițer, în unitățile Jandar-
meriei Române la Constanța, Mureş şi 
Covasna, trecerea în rezervă  s-a făcut 

din postura de împuternicit prim ad-
junct al Inspectorului General al Jan-
darmeriei Române. 
În anul 1987, ca proaspăt absolvent al 
Școlii de Ofițeri Bucureşti, profil Jan-
darmi, în grad de locotenent, a fost 
repartizat la o unitate militară din 
județul Constanța. După 5 ani, în anul 
1992 ofițerul a reuşit să se apropie de 
meleagurile natale şi până în anul 2010 
a ocupat diferite funcții, în cadrul Jan-
darmeriei Mureşene. 
Ultimii 12 ani ai carierei militare au 
reprezentat o ascensiune continuă 
pentru colonelul Iulius Cenean, aces-
ta ocupând funcții de prim adjunct al 
inspectorului şef la Inspectoratul de 
Jandarmi Județean (I.J.J) Mureş, îm-
puternicit inspector şef la I.J.J. Mureş, 
inspector şef al I.J.J. Covasna şi timp de 
4 ani,  comandant al Grupării de Jan-
darrmi Mobile Târgu-Mureş.
Pe parcursul carierei a fost recompen-
sat cu mai multe ordine şi distincții 

militare, iar ca o încununare a eforturi-
lor depuse, pentru profesionalismul de 
care a dat dovadă, domnul col.(r) Ce-
nean Iulius a fost numit Împuternicit 
Prim-adjunct al Inspectorului General 
şi Șef al Statului Major al Jandarmeriei 
Române. Atribuțiile i-au fost preluate 
de domnul col. Kovacs Emil, cel care 
este în continuare împuternicit coman-
dant al Grupării de Jandarrmi Mobile 
„Regele Ferdinand  I”  Târgu-Mureş, 
până la încadrarea funcției. 
Colegii de breaslă i-au transmis un 
mesaj emoționant: „Acum, la finalul 
carierei dumneavoastră, vă destăinuim 
că suntem onorați că ne-ați fost coleg 
şi asta deoarece sunteți primul şi uni-

cul ofițer mureşean care a ajuns pe cea 
de-a doua poziție în fruntea Jandarme-
riei Române. Vă mulțumim pentru tot 
ceea ce, cu strădanie şi tenacitate ne-aţi 
învăţat, pentru modul în care ați con-
dus destinul acestei mari familii a Jan-
darmeriei Mobile Mureşene. Vă dorim  
sănătate şi viață lungă!
 Avem onoarea să vă salutăm 
cu deosebit respect, domnule colonel!”

Conducerea unității, cadrele militare şi 
personalul civil din cadrul Grupării de 
Jandarrmi Mobile „Regele Ferdinand  I 
,, Târgu-Mureş

Alexandra COTOI

Primul jandarm mureşean din comanda 
Jandarmeriei Române a fost lăsat la vatră!

Companie cu capital olandez, specializată în proiectarea şi producția de sisteme integrate de manipulare şi paletizare a 
bunurilor de larg consum, cu sediul în Cluj – Napoca, îşi extinde activitatea într-un

 nou punct de lucru, în Reghin, str. Gurghiului nr. 65.

POSTURI VACANTE BENEFICII

Vă aşteptăm în noua echipă 
CSi din Reghin!

Aplicaţiile se trimit la: 
angajari@CSiportal.com, fax: 
0264.403.026 sau casuţa poş-

tală str. Gurghiului, nr. 65
Informaţii la telefon: 

0372.116.627  sau 0720 063 
894

 - Sudor MIG MAG
 - Operator abkant

 - Frezor 
 - Controlor calitate

 - Inginer mentenanţă/Electromecanic
 - Inginer programare maşină 

debitare laser

 - Decontare transport
 - Tichete de masă
 - Salariu motivant

 - Formare profesională
 internă la locaţia CSi din Reghin
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Luna iulie, mai exact săptămâna 17-21 
iulie 2017, a reprezentat pentru un grup 
de tineri din comuna Ruşii Munți, dar 
şi din județele învecinate, prilejul ideal 
de a intra în contact cu pictura pe sti-
clă, dar şi de a lega adevărate relații de 
prietenie. Localitatea Ruşii Munți a fost 
gazda a 40 de tineri cu vârste cuprinse 
între 8 şi 14 ani, proveniți de la Școala 
Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” 
din Reghin, Grup Școlar „Vasile Ne-
tea” din Deda,  Școala Gimnazială 
Răstolița, Gimnaziul „Dacia” şi Lice-
ul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din 
Târgu-Mureş, Școala Gimnazială „Ele-
na Cuza” din Iaşi, Școala Gimnazială 
„Petru Muşat” din județul Suceava, lo-
calitatea Siret, Școala Gimnazială „Paul 
Tanco” din județul Bistrița-Năsăud, 
localitatea Monor, Liceul Tehnologic 
şi de Alimentație din Arieşeni, județul 
Alba,  Liceul Tehnologic „Ștefan Pas-
cu” din Apahida, județul Cluj şi Semi-
narul Teologic Alba Iulia.
Cele 10 cadre didactice implicate 
în proiect, alături de voluntari de la 
Asociația Exploratori pentru viitor şi 
Fundația Rehum Care, au reuşit să le 
ofere tinerilor participanți o adevărată 
vacanță activă, în care au pictat icoane, 
dar au avut prilejul să descopere spec-
taculoasa Vale a Mureşului, obiectivele 
turistice din Ruşii Munți, dar şi să intre 
în contact direct cu natura, care pentru 
mulți dintre ei a fost plină de surprize. 
Zâmbetul, curiozitatea, imaginația, 
voioşia, fericirea sunt doar câteva cu-
vinte care pot descrie imaginea văzută 
în aceşti copii, care pe lângă faptul că 
şi-au demonstrat talentul în făurirea 
de icoane pe sticlă, au demonstrat că se 
pot descurca într-o drumeție, parcur-
gând pe jos mai bine de 5 kilometri, pe 
meleagurile rusenilor. 
Personal, am avut ocazia să petrec câ-
teva ore bune în compania tinerilor. 
Nu se plângeau că le e dor de casă, nu 
se plângeau că le e greu să meargă la 
şcoală sau că nu au telefon şi internet 
pe perioada taberei, din contră, apreci-
au tot ceea ce organizatorii le-au oferit 
la Ruşii Munți. 

Administrația locală Rușii 
Munți a suportat toate 
costurile

Edilul comunei Ruşii Munți s-a arătat 
extrem de entuziasmat în momentul 
în care a văzut că sprijinul pe care Pri-
măria şi Consiliul Local Ruşii Munți a 
fost primit cu bucurie de prticipanții 
la tabără. „Sunt ferm convins că aceste 
amintiri pe care le-au primit în urma 
şederii lor în comuna noastră le vor ră-
mâne întipărite în suflet şi minte. Nici-
odată nu spun nu atunci când e vorba 
de tinerii de la noi, încercăm să îi spriji-
nim astfel încât să poată să îşi clădească 
un viitor solid” a precizat Ilie Chiş Bă-
lan, în deschiderea evenimentului. „Mă 
bucur că sunt atât de mulți înscrişi în 
tabără, asta înseamnă că le place acest 
gen de activități, iar noi vom susține 
cât mai mult posibil organizarea lor şi 

în viitor” a completat edilul comunei 
Ruşii Munți, Ilie Chiş Bălan. 
Gazda acestui eveniment a fost Școala 
Gimnazială ”Dănilă Stupar” din Ruşii-
Munți, proiectul fiind finanțat în tota-
litate de Primăria şi Consiliul Local al 
comunei Ruşii-Munți.
Activitățile taberei au fost diferite  pen-
tru fiecare zi, însă în centrul acestora 
a stat pictura icoanelor pe sticlă, anul 
acesta fiind şi anul jubiliar al icoanei.
                

Jurnalul taberei

În prima zi  a avut loc Festivitatea de  
deschidere a taberei la Biserica „Buna 
Vestire”  din Ruşii-Munți, unde pă-
rintele Laurențiu Șerban i-a condus în 
rugăciunea de consacrare şi a deschis 
sufletele pentru Hristos. Tinerii s-au 
mutat apoi în curtea şcolii, unde di-
rectorul instituției, Ramona Bogdan, a 
adresat un călduros bun venit tuturor 
participanților, urmând apoi discursul 
primarului, ing. Ilie Chiş Bălan, care 
deşi era prins în activitățile adminis-
trative ale comunei, a reuşit să îi pri-
mească pe tinerii veniți să cunoască 
mai bine Ruşii Munți. Un moment 
impresionant pregătit de coordona-
torul principal al taberei, prof. Simo-
na Feldrihan, cu sprijinul a doi foşti 
elevi ai Școlii din Ruşii Munți, Diana 
Vlaicu şi Flavius Frenț a fost intonarea 
imnului taberei şi ridicarea steagului. 
Copii au fost împărțiți în două grupe 
de „iconari pelerini” şi au schițat icoa-
nele în tuş. În pauzele aferente muncii 
de pictură s-au delectat cu jocuri de 
exterior şi cunoaştere. Masa de prânz 
a fost asigurată în fiecare zi, pentru toți 
participanții la tabără de către edilul 
comunei Ruşii Munți, Iie Chiş Bălan, 
în cadrul unui complex din comună.
În cea de-a doua zi, cele două grupe au 
alternat în ateliere, cel de pictură şi cel 
de mâini dibace unde au deprins tehni-
ca şervețelului, derulând activități dis-
tractive, alături de membrii Asociației 
Exploratori pentru viitor, Lanțul nu-
merelor, Cartoful fierbinte, Da sau Nu, 
Inundația, Strănutul, Fotbal într-un pi-
cior au fost doar câteva dintre jocurile 
care au stârnit hohote de râs şi multă 
fericire pe chipul tinerilor. .
Ziua a treia a debutat cu rugăciunea de 
dimineață la biserica satului, apoi au 
fost prezentate două seminarii „Sănă-
tate prin alimentație” şi „Primul ajutor 
în caz de accidente uşoare”. Ziua a con-

tinuat cu vizitarea Muzeului Etnologic 
din comuna Ruşii Munți şi cu o bălă-
ceală pe cinste la Ștrandul din Reghin. 
În cea de-a patra zi au fost finalizate 
icoanele şi tinerii au participat la Sfân-
ta Liturghie, fiind praznicul Sfântului 
Ilie. Membrii Asociației Exploratori 
pentru viitor au organizat un traseu 
de orientare turistică, pentru care co-
piii au fost împărțiți pe grupe şi până 
la destinație au avut de efectuat diferite 
sarcini cum ar fi: descoperirea unor lo-
curi pe bază de fotografii realizate de 
organizatori în localitatea Ruşii Munți, 
găsirea unor insecte sau fluturi, iden-
tificarea unor semne turistice. Ajunşi 
la locul pregătit, au fost întâmpinați de 
un test de orientare turistică cu premii 
şi de un splendid foc de tabără, unde au 
cântat şi au depănat amintiri din zilele 
de tabără.
Festivitatea de încheiere s-a desfăşurat 
în cea de-a cincea zi, icoanele au fost 
expuse şi sfințite de preoții Claudiu 
Chiorean şi Laurențiu Șerban, iar 

munca pelerinilor a fost răsplătită cu 
diplome şi cărți. Pe acordurile imnului 
taberei a fost coborât steagul, semn că 
cea de-a XI-a ediție a taberei „Icoana 
colț de rai. Iconarul pelerin” s-a în-
cheiat, dar va reveni şi anul viitor cu 
siguranță la Ruşii Munți. 
În discursul de final directorul Școlii 
Gimnaziale „Dănilă Stupar” din Ruşii 
Munți, prof. Ramona Bogdan, a lăsat 
iconarilor pelerini un mesaj care să îi 
însoțească pe drumul către casă şi la 
care să mediteze până la ediția viitoa-
re, mesaj care să ne însuflețească pe toți 
cei care iubim şi prețuim valorile mo-
rale şi spirituale: 
Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea; 
ci fii o pildă pentru credincioşi: în vor-
bire, în purtare, în dragoste, în credință, 
în curățire.(1 Timotei 4,12)
Căci înțelepciunea prețuieşte mai mult 
decât mărgăritarele, şi nici un lucru de 
preț nu se poate asemui cu ea. (Prover-
be 8,11) 

Tabăra de vară ”Icoană - colț de rai. Iconarul pelerin” - la 
bilanț

Alexandra COTOI

Ruşii Munți a fost gazdă primitoare pentru 40 de tineri din 6 județe ale României
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În perioada 10 - 14 iulie 2017,  a 
avut loc cea de-a  III-a ediţie a 
taberei de vară „Minte, trup şi 

suflet”, proiect educațional  aflat 
în Calendarul Activităţilor Edu-

cative Regionale pe anul 2017. 

Gazda acestui eveniment a fost Școala 
Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” 
reprezentată prin dnul director profe-
sor Timuş Jan şi dnul  director adjunct 
profesor Denes Iozsef. Coordonatorii  
proiectului au fost: prof. Bîclea Codru-
ţa, Roşca Mihaela, Mircea Delia, Kell-
ner Codruţa, pr. prof. dr. insp Chiorean 
Claudiu. Acestă tabără a încurajat ac-
tivităţile de socializare şi de educare a 
relaţiilor umane,  de dezvoltare a spi-
ritului generozităţii în cadrul grupu-
rilor de elevi şi profesori participanți, 
care doresc să transmită copiilor va-
lorile prieteniei  şi să le dezvolte şi să 
le educe capacităţile de comunicare cu 
cei din jur. Proiectul a adunat 180 de 
participanți: 50 cadre didactice, 110 
elevi (între 4 şi13 ani) şi 20 voluntari 

(între 14 şi 20 ani, elevi si studenți).
S-au incheiat Parteneriate de colabo-
rare cu: 6 instituții de invățământ din 
oraş: Liceul Tehnologic „Petru Maior” , 
Șc. Gimn. „Florea Bogdan”, Liceul Teh-
nologic „Ioan Bojor”, Șc. Gimn. Nr. 4, 
Grădinița cu program  prelungit P. P. 
Nr. 4, Grădinița cu program  prelungit 
P.P. Nr. 5; 10 instituții de invățământ 
din județul Mureş: Ruşii Munţi, Ideciu 
de Jos, Răstolița, Deda, Brâncoveneşti, 
Batoş, Solovăstru, Ibăneşti, Fărăgău, 
Crăieşti; Instituții de invățământ din 6 
județe: Bistrița, Iaşi, Suceava, Cluj, Vas-
lui, Sibiu; 
Tabăra a avut şase ateliere: Mâini di-
bace”, „Cântec, joc şi voie bună!”, 
„Jurnaliştii”, „Exploratorii”, „Prichin-
deii pricepuți” „Artă culinară”, iar pro-
fesorii coordonatori de ateliere şi vo-
luntarii au avut rolul de a îndruma şi de 
a supraveghea activitatea elevilor par-
ticipanţi, repartizați pe cele 6 ateliere. 
Cei 180 de participanţi: elevi,  voluntari 
şi profesori coordonatori, s-au adunat 
ultima zi a taberei în curtea şcolii pen-
tru festivitatea de incheiere, grupați pe 
cele 6 ateliere de lucru. Fiecare dintre 

ateliere şi-au expus rezultatele muncii 
lor în echipă.
Astfel, la atelierul  „Mâini dibace”  s-au 
confecţionat  articole de îmbrăcăminte  
din haine vechi, deseuri textile şi ma-
teriale reciclabile. Atelierul „Artă culi-
nară” s-a ocupat de conceperea şi pu-
nerea în practică a unor  rețete simple, 
dar delicioase de gustări şi deserturi. 
La atelierul „Cântec, joc şi voie bună” 
s-au desfăşurat activităţi muzical-artis-
tice, prin care s-a urmărit stimularea 
interesului tinerilor pentru muzică şi 
dans, cultivarea gustul estetic în do-
meniul muzicii populare româneşti. În 
cadrul atelierului „Exploratorii” s-au 
desfăşurat activităţi sportive, de rela-
xare şi orientare în natură, jocuri de 
socializare şi acţiuni de ecologizare la 
Pădurea Rotundă. Atelierul „Prichin-
deii pricepuţi” a fost atent îndrumat de 
către două dne educatoare, care s-au 
aplecat cu bândețe asupra prichindei-
lor, deoarece participanții la acest ate-
lier, aveau  vârste cuprinse între 5 şi 7 
ani.  Atelierul „Jurnaliştii” a fost echipa 
care a stat mereu cu „ochii în patru”: 
a făcut fotografii, a luat interviuri şi a 

scris articole despre activitățile din ta-
bără.   
Profesorii coordonatori au ținut să ne  
spună că pe parcursul celor cinci zile, a 
fost o plăcere  să-i îndrume  pe cei care 
le-au trecut pragul, copii de vârste dife-
rite, proveniți din zone diferite ale țării, 
suflete atât de calde şi deschise, care au 
strălucit zi de zi, şi că a fost o plăcere 
deosebită pentru ei, de a avea aseme-
nea „oaspeți” în atelierele lor. Se cuvine  
să mulțumim tuturor celor s-au impli-
cat activ în organizarea acestui proiect 
de succes şi cadrelor didactice impli-
cate în derularea acestui reuşit proiect 
social, care din vacanța lor, au dedi-
cat o săptămână elevilor, invățându-i,  
atâtea lucruri minunate. În concluzie, 
cea de-a III-a ediţie a Taberei de vară 
„Minte, trup şi suflet” s-a dovedit încă 
o dată o iniţiativă de excepţie menită să 
le ofere participanţilor ocazia de a des-
coperi în adâncurile lor mintea, trupul 
şi sufletul, care ne desăvârşeşte. 

Înv. Codruța Bîclea 

Festivalul Cepei de la Suseni, devenit 
deja o tradiţie pentru această comună, 
a ajuns la cea de-a patra ediţie şi a adus 
în mijlocul oamenilor, tradiţiile popu-
lare ale acestei zone. Pe scenă au urcat 
în cele două zile de festival, interpreţi 
de muzică populară şi uşoară, mem-
brii trupei Semnal M fiind aşteptaţi cu 
mare drag de iubitorii muzicii de gen. 
Organizatorii au pregătit multe surpri-
ze pentru invitaţi şi vizitatori, iar mul-
ticulturalitatea specifică Suseniului şi-a 
pus amprenta pe acest festival, progra-
mul fiind unul bogat, atât pentru ro-
mâni şi maghiari, cât şi pentru rromi. 
Participanții la Festivalul Cepei din 

Suseni au avut posibilitatea ca în zilele 
de sărbătoare să se bucure de spiritul 
tradiţiilor transmise de ansamblurile şi 
interpreţii care au urcat pe scenă. Efor-
turile Primăriei şi a Consiliului Local 

au venit din suflet, pentru ca întreaga 
comunitate să se bucure de aceste zile. 
„Am reuşit să facem, spun eu, una din-
tre cele mai bune ediții ale festivalului. 
Eu zic că a patra ediție e una dintre cele 

mai reuşite. Întotdeauna am promo-
vat şi vreau să promovez în continuare 
unitatea şi solidaritatea” a declarat pri-
marul comunei Suseni, Mircea Mariş. 
Deliciul Festivalului Cepei a fost mân-
carea pregătită la ceaun de către bucă-
tari, din care nu a lipsit ingredientul 
principal, ceapa de Suseni, un adevărat 
simbol al comunităţii. Au fost zile de 
bucurie la Suseni, cu bucate tradiţiona-
le, straie populare şi obiceiuri din zonă, 
iar finalul acestui festival a fost marcat 
cu un foc de artificii, care au colorat ce-
rul în semn de mulţumire, apreciere şi 
un adevărat cadou pentru toţi cei care 
au luat parte la eveniment.

SOCIAL 6

Dora PATRON

Produse Lactate Tradiţionale de Ibăneşti 100% naturale

SC Mirdatod Prod SRL; Ibăneşti, nr. 273; telefon fix 0265-538055;  fax 0265-538055
mobil 0732-409508, e-mail: mirdatod@yahoo.com,  www.mirdatod.ro

Amintiri din tabăra de vară “Minte, trup şi suflet”

Ceapa a fost din nou promovată la Suseni
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Banii alocați de Ministerul Dez-
voltării Regionale, Administrației 

Publice şi Fondurilor Europene 
vizează cu prioritate rezolvarea 

nevoile comunităților  privind 
construcția-modernizarea de 
creşe şi şcoli,  alimentarea cu 
apă,  rețeaua de canalizare, 

construcția, amenajarea ori mo-
dernizarea drumurilor.

 
Practic, în județul Mureş suma dispo-
nibilă pentru construirea ori moder-
nizarea creşelor şi şcolilor, este de 90,3 
milioane de lei. 
Pentru extinderea rețelelor de apă şi 
canalizare s-au alocat 267 de milioane 
de lei.
În ceea ce priveşte reabilitarea sau ame-
najarea drumurilor şi podurilor, resur-
sa financiară pentru următorii trei ani 
– până în 2020 – este de 357,5 milioane 
de lei.
Câteva exemple relevante pentru ne-
voile şi aşteptările comunităților din 
județul nostru care-şi găsesc răspun-
sul prin PNDL 2 sunt: reabilitarea 
drumurilor județene Mureni-Archita, 
Bahnea-Cund, Breaza-Voivodeni-
Glodeni şi Luduş-Sărmaş, reparația 
podului peste râul Mureş de pe strada 
Călăraşilor din Târgu-Mureş, asfaltarea 
şi reabilitarea drumurilor interioare 
din Band, Băla, Beica de Jos, Fărăgău, 
Iclănzel, Lunca, Șăulia, Tăureni, rea-
bilitarea unor poduri importante din 

Răstolița şi Stânceni, şcoli şi dispensare 
noi, proiecte care nu ar fi avut altă sur-
să de finanțare, nefiind eligibile nici pe 
fonduri europene. 
„Programul Național de Dezvolta-
re Locală este cea mai mare dovadă a 
seriozității şi responsabilității cu care 
Guvernul PSD-ALDE tratează pro-
blemele cetățenilor acestei țări. Este 
o punte de legătură între guvernanți 
şi cetățeni, un angajament pe termen 
lung care le va da posibilitatea în spe-
cial comunelor mici să se dezvolte 
prin programele de infrastructură. 
Primăriile au avut şansa unică de a-şi 
selecta proiectele prioritare pe care le-
au propus spre finanțare, iar acest pro-
gram trasează direcția de dezvoltare a 
localităților pe următorii ani. Fondu-
rile au fost alocate echilibrat primă-
riilor, indiferent de culoarea politică. 
Sunt convins că, în cel mai scurt timp, 

cetățenii vor simți ce înseamnă să aibă 
apă şi canalizare acasă, să circule pe 
drumuri moderne, să meargă la me-
dici în dispensare de ultimă generație 
şi să-şi trimită copiii în şcoli renovate, 
încălzite, cu toalete şi mobilier noi”, a 

declarat preşedintele PSD Mureş, Vasi-
le Gliga.
În această perioadă, primarii fiecă-
rei localități au responsabilitatea de a 
întocmi ori completa documentația 
legală necesară fiecărui proiect, după 
care vor urma licitațiile şi demararea 
lucrărilor. 
La nivel național, PNDL 2 înseamnă 
un efort de 30  de miliarde lei, angajat 
până în 2020.
Au fost depuse peste 13.000 de proiecte 
cu o valoare totală de peste 67 miliarde 
lei, mai mult decât dublu față de suma 
de 30 miliarde lei alocată prin lege 
pentru perioada 2017-2020. Au fost 
selectate ştiințific, pe baza unor crite-
rii obiective, peste 6.851 de proiecte cu 
valoare totală de 29,9 miliarde lei. Pro-
iectele au fost depuse de autoritățile lo-
cale în funcție de necesitățile reale ale 
comunităților. 

Judeţul Mureş primeşte 737 de milioane de lei prin Programul Naţional de Dez-
voltare Locală  

Raluca CREŢ

Sute de mii de locuitori ai județului Mureş vor 
beneficia de condiții mai bune de educație şi de viață
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Betacarotenul este  un compus organic,  pigmentul roşu-portocaliu pre-
zent în legume şi fructe, fiind cea mai comună formă de caroten din aces-
tea. Organismul uman  transformă  betacarotenul în vitamina A (retinol). 
Toate reperele nutriționale recomandă aportul de vitamina A  pentru o 
dietă  echilibrată şi sănătoasă. Iar betacarotenul este principala ei sursă.
Fiind cel mai studiat membru din familia carotenoizilor, s-a demonstrat 
că prezența lui în dieta noastră zilnică ne oferă numeroase beneficii.

Protecția pielii și a bronzului -  previne îmbătrânirea prema-
tură a pielii şi ajută în protecția împotriva razelor UV (bineînțeles trebuie 
să foloseşti şi crema de protecție). Consumând alimente şi suplimente cu 
betacaroten poți avea un bronz mai îndelungat şi mai strălucitor.

Sănătatea ochilor-  potrivit experților, persoanele care au un aport 
optim de betacaroten au o mai bună acuitate vizuală. 
Beta carotenul în sine nu este un nutrient esențial, însă vitamina A este  
necesară pentru sănătate. Pentru că are numeroase  proprietăți antioxi-
dante ajută organismal să lupte împotriva radicalilor liberi, limitând ast-
fel deteriorarea membranelor celulare.
În momentul în care alegem să folosim 
suplimente alimentare cu betacaroten 
este important ca acestea să fie de cali-
tate şi să aibă o bună biodisponibilitate 
în organism.

Top 5 alimente bogate în 
betacaroten (importante în 
alimentația noastră pentru 
o piele strălucitoare și ochi 
sănătoși)

1. Cartoful dulce 
2. Morcovii
3. Salata verde
4. Dovleacul de toamnă
5. Pepenele galben

www.viataincalorii.ro 

Liana Contiu – nutriționist die-
tetician
Specialist în nutriție clinică şi 
comunitară 

9DE INTERES

LOCURI DE MUNCĂ

Se caută muncitori în Germania zootehnie, agricul-
tură. Informaţii la telefon: 0755329651

DIVERSE
Pierdut Fişa 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, 

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 încărcă-
tor frontal, stare perfectă de funcționare. Preț 8900 

euro. Informații la telefon 0765 157 992

Centru de excelență în cardiologie S.C.Cardiomed 
S.R.L., vă oferă posibilitatea efectuării unei 
consultații cardiologice gratuite cu biletul de trimi-
tere, în noua sa locație din Mun. Reghin, str. P-ța 
Petru Maior, nr. 31. Programări la telefon: 0771-
275.390. Vă aşteptăm cu drag!

ANUNŢURI

Dieta estivală şi  importanța aportului de 
betacaroten
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În ediția din luna iulie a Glasul 
Văilor vă scriam despre droguri, 
prezentându-vă câteva statistici 

cu referire la amploarea căpă-
tată de fenomenul consumului 
de droguri. În ediția de azi, vă 
prezentăm riscurile pe care le 

au fiecare tip de drog în parte, 
ca semnal de alarmă împotriva 

consumului de droguri.

Canabisul

Bongo/Ganja/Grass/Marijuana/Pot/
Thai sticks - este un material verzui sau 
maroniu, asemănător cu tutunul, reali-
zat din vârfurile înflorite şi frunzele us-
cate ale plantei de canabis (cânepă). Pe 
termen scurt, consumatorii au apetitul 
şi pulsul crescute. Consumatorii pre-
zintă şi probleme în îndeplinirea unor 
sarcini fizice şi intelectuale, cum ar fi 
conducerea unui vehicul şi gândirea 
logică. În cazul dozelor mari, percepţii-
le consumatorilor legate de sunet şi cu-
loare pot fi intense, în timp ce gândirea 
lor devine lentă şi confuză. Dacă doza 
este foarte mare, efectele canabisului 
sunt similare cu cele ale halucinogene-
lor şi poate cauza anxietate, panică şi 
chiar episoade psihotice. Consumatorii 
obişnuiţi de canabis riscă să dezvolte o 
dependenţă psihologică, până la punc-
tul în care îşi pierd interesul pentru 
toate celelalte activităţi, cum ar fi mun-
ca si relaţiile personale. Studii recente 
din Marea Britanie arată o legătură 
între consumul de canabis şi creşterea 
numărului de cazuri de schizofrenie.

Cocaina

Crack/Bazooka/Blanche/Cake/Coke/
Lady - este o pulbere fină de culoare 
albă, care acţionează ca un stimulent 
puternic. Se extrage din frunzele plan-
tei coca. Pe stradă, aceasta poate fi dilu-
ată sau „tăiată” cu alte substanţe pentru 
a se mări cantitatea. Crack este cocaină 
care a fost prelucrată suplimentar cu 
amoniac sau bicarbonat de sodiu (praf 
de copt) şi are aspect de fulgi mici sau 
pietre. Efectele pe termen scurt includ 
pierderea poftei de mâncare, respira-
ţie accelerată şi creşterea temperaturii 
corpului şi a frecvenţei cardiace. Utili-
zatorii se pot comporta bizar, haotic şi 

chiar violent. Dozele excesive de coca-
ină pot duce la convulsii, accident vas-
cular cerebral, hemoragie cerebrală sau 
insuficienţă cardiacă. Consumatorii pe 
termen lung de cocaină riscă o serie de 
probleme de sănătate, unele în legătu-
ră cu modul în care îşi administrează 
drogul. Prizarea cocainei deteriorează 
grav ţesutul nazal; fumatul poate cauza 
probleme respiratorii; injectarea poate 
duce la abcese şi boli infecţioase. Alte 
riscuri, indiferent de modul în care este 
administrat drogul, includ dependen-
ţă psihologică puternică, malnutriţie, 
pierdere în greutate, dezorientare, apa-
tie şi o stare asemănătoare cu psihoza 
paranoidă.

Ecstasy 

E/Snackies/New Yorkers - este un sti-
mulent psihoactiv, fabricat, de obicei, 
în laboratoare ilegale. De fapt, terme-
nul „ecstasy”, a evoluat şi nu mai face 
referire la o singură substanţă, ci la o 
serie de substanţe cu efecte similare 
asupra consumatorilor. Frecvent, orice 
tabletă cu un logo este acum denumită 
„ecstasy”, indiferent de compoziţia sa 
chimică. Deşi drogul este, de obicei, 
distribuit ca o tabletă, poate fi şi sub 
formă de pulbere sau capsulă. Tabletele 
pot avea mai multe forme şi mărimi. Pe 
termen scurt, ecstasy poate face orga-
nismul să ignore semnele de suferin-
ţă, cum ar fi deshidratarea, ameţelile, 
epuizarea şi poate interfera cu capaci-
tatea organismului de a regla tempera-
tura. În plus, ecstasy poate afecta grav 
organele cum ar fi ficatul şi rinichii. 
Consumul poate duce la convulsii şi 
insuficienţă cardiacă. Dozele mari de 
ecstasy mai provoacă nelinişte, anxie-
tate şi halucinaţii severe. Consumul de 
ecstasy pe termen lung poate deteriora 
anumite părţi ale creierului, ducând la 
depresie gravă şi pierderi de memorie.

Heroina

Smack/H/Horse/Junk/Harry/White 
lady - este un drog cu proprietăţi an-
algezice care creează dependenţă, pro-
cesat din morfină, o substanţă naturală 
obţinută din planta de mac. Heroina 
pură se prezintă sub formă de pudră 
albă. Pe stradă, heroina are de obicei o 
culoare albă maronie, deoarece este di-
luată sau „tăiată” cu impurităţi, ceea ce 
înseamnă că fiecare doză este diferită. 
Efectele pe termen scurt includ pupile 

contractate, greaţă, vărsături, somno-
lenţă, incapacitate de concentrare şi 
apatie. Heroina creează o dependenţă 
puternică şi consumatorii pot dezvol-
ta rapid dependenţă fizică şi psihică. 
Aceştia riscă să dezvolte toleranţă faţă 
de drog, ceea ce înseamnă că au nevo-
ie de doze mai mari, în mod constant, 
pentru a obţine efectul dorit. Consu-
mul de heroină pe termen lung are o 
varietate de efecte grave asupra sănătă-
ţii. Printre altele, heroina poate duce la 
pierdere severă în greutate, malnutriţie 
şi constipaţie; poate duce la menstrua-
ţie neregulată, sedare şi apatie cronică. 
Renunţarea bruscă la consumul de he-
roină duce la simptome de sevraj care 
pot fi severe, cum ar fi crampe, diaree, 
tremor, panică, secreţii nazale abun-
dente, frisoane şi transpiraţii.

LSD

Dietilamida acidului lisergic Acid/
Hippie - este unul dintre cele mai 
puternice droguri halucinogene sau 
„psihedelice”. Acestea sunt droguri 
care modifică starea de conştienţă a 
utilizatorilor şi produc diferite tipuri 
de halucinaţii. Alte halucinogene sunt 
fenciclidina (PCP), amfetaminele ha-
lucinogene, mescalina şi ciupercile 
Psilocybe. Este un drog semi-sintetic 
derivat din acidul lisergic, care se gă-
seşte într-o ciupercă ce creşte pe secară 
şi alte cereale. LSD, frecvent cunoscut 
sub numele de „acid”, este de obicei 
vândut pe stradă ca pătrate mici de 
hârtie sugativă cu picături care conţin 
medicamentul. Acesta poate fi vândut 
şi ca tablete, capsule sau uneori, în 
formă lichidă. Este o substanţă ino-
doră, incoloră, cu un gust uşor amar. 
Pe termen scurt, LSD produce iluzii şi 
percepţii distorsionate. Simţul profun-
zimii şi al timpului se schimbă pentru 

consumator, iar culorile, sunetele şi 
atingerile par mult mai intense. Unii 
utilizatori de LSD resimt sever gânduri 
şi sentimente înspăimântătoare, cum 
ar fi teama de a pierde controlul, frica 
de nebunie şi moarte, precum şi dispe-
rare. Efectele fizice sunt reduse com-
parativ cu efectele psihologice şi emo-
ţionale. Acestea includ pupile dilatate, 
creşterea ritmului cardiac şi a tensiunii 
arteriale, pierderea poftei de mâncare, 
insomnie, uscăciunea gurii şi tremor.

Metamfetamina

Crack meth/Ice/Crystal meth/Tik/
Shabu/Yaba - face parte din grupul de 
medicamente numite stimulente de tip 
amfetaminic (ATS). Aceasta este un 
drog sintetic, fabricat de obicei în la-
boratoare ilegale. Metamfetamina vine 
sub formă de pulbere, tablete sau cris-
tale asemănătoare cu cioburile de sti-
clă. Pe termen scurt, consumatorii îşi 
pot pierde apetitul şi încep să respire 
mai repede. Ritmul cardiac şi tensiu-
nea arterială pot creşte, iar temperatura 
corpului poate creşte şi poate provoca 
transpiraţie. În doze mari, consumato-
rii se pot simţi agitaţi şi iritabili şi pot 
experimenta atacuri de panică. Dozele 
excesive de metamfetamină pot duce 
la convulsii, crize de apoplexie şi deces 
prin insuficienţă respiratorie, accident 
vascular cerebral sau insuficienţă car-
diacă. Consumul de metamfetamină 
pe termen lung poate duce la malnutri-
ţie, pierdere în greutate şi dezvoltarea 
dependenţei psihologice. După ce con-
sumatorii cronici încetează să ia me-
tamfetamină, de obicei urmează o lun-
gă perioadă de somn şi, apoi, depresia.
Sursa: http://insp.gov.ro/sites/cnepss/re-
surse-imc-drogurile/
sursa foto: www.pexels.com
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Riscurile consumului de droguri
Dr. Iuliu MOLDOVAN

Multă lume îşi aminteşte de tratamen-
tele de care beneficiau la Ideciu de Jos, 
o zonă binecuvântată de Dumnezeu 
prin salinitatea crescută, fapt ce a dus 
la dezvoltarea în zonă a unui bazin cu 
apă sărată, dar şi a unui Cămin pentru 
persoane vârstnice, în anul 1959. Din 
cauză că nu toată lumea putea să facă 
baie în apa sărată rece a ştrandului, 
instituția, care se află în vecinătatea 
Ștrandului din Ideciu de Jos, a realizat 
un serviciu cu băi de apă sărată caldă, 
în vane, care a funcționat până în anul 
2010. Serviciul a fost oprit în urmă cu 
7 ani, din pricina vechimii instalațiilor, 
care s-au corodat de la sare, urmând să 
se realizeze o investiție de reabilitare. 
Din lipsa banilor, acest proces a stag-
nat până anul trecut, când conducerea 

instituției, în frunte cu Mărioara Bâr-
san, director Cămin pentru persoa-
ne vârstnice Ideciu de Jos, a solicitat 
Consiliului Județean Mureş fonduri 
pentru reabilitare. „Am solicitat C.J. 
Mureş, după ce instituția a fost prelua-
tă de acesta, fonduri pentru înlocuirea 
boilerelor de apă sărată, pentru că tre-
buie un anume material care să reziste 
la apa sărată pentru a putea fi încălzită 
şi folosită ulterior la băi. Am reuşit să 
primim această finanțare. Am înlocuit  
boilerele, am reuşit să le pregătim şi să 
le putem redeschide” a declarat Mări-
oara Bârsan, care a mai precizat faptul 
că lucrările în sine au fost realizate în 
mare parte de personalul instituției, 
scutind în acest fel cheltuieli suplimen-
tare. Lucrările de reabilitare au fost în-

cepute anul trecut, iar acum băile săra-
te cu apă caldă îşi aşteaptă beneficiarii. 
Băile sărate cu apă caldă sunt recoman-
date în tratarea problemelor reumatis-
male şi ginecologice, calitățile curative 
ale apei sărate fiind destinate în acest 
scop. „Băile cu apă sărată caldă sunt 
destinate asistaților care se regăsesc în 
instituția noastră, dar în acelaşi timp, 
dintotdeauna au deservit într-o bună 
măsură şi populația din zonă. Nu toa-
tă lumea poate şi nu toată lumea are 
voie să facă baie rece în ştrand. Pro-
gramul de funcționare pentru exterior 
este între 9-14, inclusiv în week-end” a 
completat Mărioara Bârsan, manage-
rul instituției, care a mai precizat că e 
nevoie de o recomandare de la medi-
cul de familie pentru a putea beneficia 

de acest serviciu. Totodată, personalul 
specializat din cadrul Căminului pen-
tru persoane vârstnice vor efectua un 
control al tensiunii înainte de a intra 
în vană. Ședința de tratament durea-
ză 20 de minute, dar e recomandat ca 
o cură să aibă minim 10 zile de trata-
ment. Serviciul pune la dispoziția do-
ritorilor şase încăperi cu zece vane de 
tratament, personal specializat, care să 
le ofere informații prețioase cu referi-
re la tratamentele cu apă sărată caldă. 
Pentru a afla mai multe informații, vă 
punem la dispoziție numărul de tele-
fon 0265.716.375 – Căminul pentru 
persoane vârstnice din Ideciu de Jos. 

S-au redeschis băile sărate cu apă caldă la Ideciu de Jos
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Valea Gurghiului rămâne una dintre 
cele mai frumoase zone din judeţul 
Mureş şi merită ca cel puţin o dată pe 
an să o redescoperim prin Festivalul 
Văii Gurghiului, care în fiecare ediţie 
prezintă tradiţiile, obiceiurile şi pre-
paratele gustoase. Nu ai cum să nu îți 

aminteşti de vremurile copilăriei petre-
cute pe uliţele satului şi în curtea buni-
cilor. Dacă nu ai avut ocazia de a „gus-
ta” din viaţa frumoasă de la ţară şi aerul 
curat de munte, acum este momentul. 
Festivalul Văii Gurghiului, ediţia  a 
XII-a, te provoacă la o călătorie în timp 

pe care o poți face vizitând Satul Ale-
goric de pe Platoul Fâncel în perioada 
25-27 august, unde programul artistic 
încărcat de momente folclorice, stra-
iele populare, obiectele tradiţionale şi 
mămăliguţa cu tocană la ceaun, te vor 
desprinde de lumea modernă în care 

trăieşti, purtându-te în tainele trecutu-
lui arhaic. Vino să îți iei porția de aer 
curat, în mijlocul tradițiilor, alături de 
toți cei dragi ție!

(D.P.)

EVENIMENT 11

Valea Gurghiului se pregăteşte de sărbătoare

VINERI 25 AUGUST 2017
SCENA MARE  
DENISA MORARIU              (15’)  18:00
MARIA GRAMA              (15’)  18:15
LAURA RAFAEL             (15’)  18:30  
ANDREEA MORARIU              (15’)  18:45 
BIANCA FARCAȘ              (15’)  19:00    
Trupa PEASANTS AT PARTY             (30’)  19:15
ANDREEA POP              (15’)  19:45
SERGIU VASILE BUGNAR             (20‘)  20:00
ADI MUNTEAN              (20‘)  20:20
EMANUEL CÂRSTEA                (40‘)  20:40
GENȚIANA               (40‘)  21:20
LIDIA BUBLE              (45‘)  22:00

SÂMBĂTĂ 26 AUGUST 2017
SFÂNTA LITURGHIE LA BISERICA 
DE PE PLATOUL FÂNCEL            10:00

SCENA MICĂ
DESCHIDERE PREZENTATOR            (10‘)  13:00
TIȘE DIANA, LARISA COTOI, VARODI ROXANA   (30‘) 13:10
AMALIA CENGHER, ANDREEA FARCAȘ, 
ALEXANDRA BUGNAR, ADRIANA DUNCA          (40‘)  13:45
ADRIANA NICULICI, DAIANA CIURBA, 
IULIANA CIURBA             (30‘)  14:30
ANSAMBLUL STEJĂRELUL              (15‘)  15:05
FLORIN ȘI DIANA OROIAN             (15‘)  15:20
ANS. MOȘTENITORII HODACULUI – JUNIORI      (10‘) 15:45
MARIA NEAG               (20‘)  16:00
ANSAMBLUL MUGURELUL DIN  REGHIN           (10‘)  16:20
ANS. DE DANSURI DIN LETONIA, 
UNGARIA ȘI ROMÂNIA           (40‘)  16:30
COSTI DUMITRU              (15‘)  17:10
ANS. DOR SOLOVESTREAN  ȘI DELIA CHIRTEȘ    (20‘)  17:25
CRISTIAN ȚĂRAN              (15‘)  17:45
DESCHIDEREA OFICIALĂ             18:00
ANS. MOȘTENITORII HODACULUI – SENIORI      (10‘)  18:30
FESTIVITATE DE PREMIERE FASONATORI             (10‘)  18:40

SCENA MARE  
ANS. DE DANSURI POPULARE TOACA           (15‘) 19:00
ELENA VIOLETA MAN             (20‘) 19:20
IONELA MORUȚAN              (30‘) 19:45
ANS. DOINA MUREȘULUI             (10‘) 20:25
LIVIA SORLEA               (30‘) 20:40
ANS. DOINA MUREȘULUI             (10‘) 21:20
LEONTINA POP              (30‘)  21:30
MARIANA DEAC              (45‘)  22:00
ADDA               (45‘)  23:00

DUMINICĂ 27 AUGUST 2017
SFÂNTA LITURGHIE LA BISERICA DE PE PLATOUL
FÂNCEL       10:00

SCENA MICĂ
DESCHIDERE PREZENTATOR    (10‘)13:00 
CRĂCIUN MIRUNA, OPREA DORINA, 
BOTOREA VLĂDUȚ      (30‘)  13:10
IBY  COTTA       (10‘)  13:40
MOLDOVAN NATALIA, BIANCA POP, 
DAIANA SUCEAVA, DENISA GLIGA    (40‘)  13:55
ROXANA HALMI      (20‘)  14:40
ANS. CORONIȚA SOLOVĂSTRU ȘI ADELA SĂBĂDUȘ (20‘) 15:05
ANCA MANOILĂ      (20‘)  15:30
DANSURI POPULARE MAGHIARE DIN GLĂJĂRIE  (10‘) 15:55
NICUȘOR BUTILCĂ      (15‘) 16:10
DANSURI POPULARE ROMÂNEȘTI DIN GLĂJĂRIE  (10‘) 16:30
ALEXIA AȘTELEAN      (20‘) 16:45
ANSAMBLUL IBĂȘTEANA     (10‘) 17:10
NUNTĂ TRADIȚIONALĂ DE PE VALEA
GURGHIULUI       (40‘)  17:25
ANGEL AVRAM      (20‘) 18:10
ANS.HODĂCEANA – JUNIORI     (10‘) 18:30
RADU TODORAN ȘI DANIELA DAN    (05‘) 18:40
DANS MODERN TOACA      (15‘) 18:45

SCENA MARE  
ANS. HODĂCEANA – SENIORI    (10‘) 19:00
OPREA FLORINA      (20‘) 19:10
MIHAELA ȘI CIPRIAN ISTRATE    (25‘) 19:35
ORCHESTRA CASEI DE CULTURĂ 
DR.EUGEN NICOARĂ – REGHIN    (20‘)  20:00
DORU ȘI ALIN POP      (20‘)  20:25
ANSAMBLUL MUREŞELUL     (10‘)  20:50
ANDRA IOANA MATEI     (30‘)  21:00
ANSAMBLUL MUREŞELUL     (10‘)  21:30
ALEXANDRU PUGNA     (30‘)  21:45
VASILICĂ    CETERAȘUL     (45‘)  22:20
TRUPA COCO      (20‘)  23:10
CARGO       (45‘)  23:30

CONCURSURI:
1. FASONATORI – sâmbătă ora 13:00

2. PESCUIT – sâmbătă 9-11:30 şi  17-19:30 / duminică 9-11:30 (Se 
pescuieşte doar cu muscă uscată)

ÎNSCRIERI PE PLATOUL FÂNCEL SÂMBĂTĂ 7:30-8:30
3. GASTRONOMIC – duminică ora 14 – 17

4. COMPETIŢII SPORTIVE – duminică ora 9 - 15

Programul Festivalului Văii Gurghiului
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