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EVENIMENT SPORT

EDITORIAL de Codruta ROMANTAOpt ani de Glasul Văilor! Bine v-am regăsit! 

Reghin - „CASA” 
dansului sportiv 

Realizaţi cât de repede trece timpul? 
Uitaţi-vă preţ de câteva clipe în oglin-
dă, apoi în albumul cu fotografii din 
trecut! Aşa-i că nu mai semănați cu cel/
cea de odinioară, deşi sunteți totuşi el/
ea!? Anii trec, iar acest lucru nu-l pu-
tem opri. Anii îşi pun amprenta asupra 
noastră! 
Hai că nu vreau să vă întristez! Aveți 
destule pe cap! Vorbeam despre anii 
trecuţi cu un scop, dorind să fac o tre-
cere oarecum la cei opt ani de Glas. 
Pentru că luna aceasta se împlinesc opt 
ani de la apariţia primului număr al zi-
arului Glasul Văilor! Iar dumneavoas-
tră încă îl citiți! Vă mulţumesc pentru 
asta! Deşi din opt ani, eu doi i-am chiu-
lit! Motivat! Pentru că am ales să stau 
în concediu de creştere a copilului. Dar 
voi ați rămas în continuare fideli. Şi eu 

l-am citit, dar am fost nevoită să mă 
mulţumesc cu atât o perioadă, privind 
din umbră, ce e drept, urmărindu-mi 
colegii ce mai scriu, ce noutăţi mai 
aduc. E adevărat că nu e uşor să stai pe 
tuşă după ce eşti obişnuit în „acţiune”, 
mereu în priză cum s-ar spune.  
Ce s-a schimbat după doi ani de absen-
ţă? Nu ştiu, dar vreau să aflu! Îmi e dor 
să colind oraşul în căutare de subiecte, 
îmi e dor să bat la uşile primarilor, să 
întâlnesc oameni cu poveşti frumoase 
de viaţă! 
Vedeți dumneavoastră, cei care citiţi 
acum aceste rânduri, să ştiţi că şi ziarul 
pe care acum îl ţineţi în mână e tot un 
fel de copil pentru mine. Aşa l-am nu-
mit de la începuturi! Copilul meu făcut 
din ziare! Împreună cu, şi la iniţiativa 
lui Daniel Gliga, directorul fondator, 

am pus prima cărămidă, construind de 
la zero acest ziar! 
În cei doi ani în care am lipsit din re-
dacţie pentru a-mi îngriji copilul, am 
simţit lipsa anumitor lucruri, dar în 
special lipsa cafelei proaspete savurată 
la birou. Să nu mă înţelegeţi greşit, nu 
regret cei doi ani de stat acasă cu cel 
mic! Departe gândul! A fost aşa, doar 
un dor... Şi-acum parcă am emoţii scri-
ind primul text, după doi ani, pentru 
acest ziar!
Să ştiţi că în opt ani de când primele 
cuvinte, primele texte, primele pagini 
au fost scrise pentru Glasul Văilor, am 
pus suflet în fiecare cuvânt şi propo-
ziţie, dar am şi plâns atunci când am 
greşit. Aşa se întâmplă când pui suflet 
în ceea ce faci. 
Ce au însemnat aceşti opt ani pentru 

mine? Privind în urmă înseamnă timp 
trecut. Timp trecut util, folositor pen-
tru mine şi pentru dumneavoastră. 
De ce zic asta? Pentru că noi, cei care 
ne aşternem cuvintele pe o pagină de 
ziar, într-o ştire, într-un reportaj, o 
facem pentru cititori! Şi pentru noi, e 
drept! Dar satisfacţia nu e aceeaşi dacă 
nu suntem citiţi! Ce ne-am face oare 
dacă nu ați exista voi, cititorii? Ce rost 
ar mai avea să scriem dacă nu ne-aţi fi 
alături? Aşa că, fiecare în felul vostru 
ne-aţi fost aproape! 
Aşadar, bine v-am regăsit, dragii mei! 
În următoarea ediţie ne „revedem” 
pentru că-mi voi reintra în rolul de re-
porter! Să ne citim cu bine în continu-
are! Mi-a fost dor de voi! 

Semnat, Codruţa Romanţa
La mulţi ani, Glasul Văilor! 
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„Reghinul respiră” - un proiect verde, de viitor

Un grup de elevi de la liceele din muni-
cipiul Reghin, dar şi din Gurghiu, s-au 
implicat în organizarea unei acţiuni 
de voluntariat curajoase pentru care 
s-au înarmat cu puieţi, lopeţi şi multă 
dorinţă de a avea un oraş verde, curat 
şi aerisit.  Cu numele de ,,Reghinul 
Respiră” s-a dat startul unui adevărat 
maraton de plantat puieţi, având spri-
jinul Primăriei Municipiului Reghin şi 
al profesorilor celor trei licee din oraş, 
care au participat la această acţiune şi 
care au mobilizat un număr impresio-
nant de elevi. Aproape 300 de liceeni  
au spus da acestei iniţiative. Împreună 
au plantat puieţi în zona din apropierea 
Poliţiei Municipale. „Această activitate 
a luat naştere din dorinţa tinerilor re-
ghineni de a se implica în dezvoltarea 
comunităţii în care trăiesc şi învaţă. 
A fi voluntar înseamnă a fi ancorat în 
realitatea comunităţii în care trăieşti 
şi a dărui din timpul tău şi energia ta, 
activităţilor care duc la îmbunătăţirea 

traiului în comunitatea ta. Vrem să do-
vedim că există o implicare din partea 
tinerilor în viaţa oraşului. Mesajul pe 
care am vrut noi să-l transmitem este 
faptul că există tineri implicaţi,cărora 
le pasă de oraşul lor şi care vor să con-
tribuie la dezvoltarea acestuia. Este un 
proiect simbolic pentru municipiul 
Reghin, marchează un nou început 
pentru alte viitoare proiecte de vo-
luntariat, care să implice şi tinerii din 
oraş” a declarat Tudor Pilcă, organiza-

torul acestei acţiuni.
Puieţii şi uneltele necesare plantării, 
au fost puse la dispoziţia voluntarilor, 
de către autorităţile locale, care nu au 
lipsit de la această acţiune. „Acţiunea 
aceasta este ca urmare a unui proiect 
pe care noi l-am avut în vară, e un pro-
iect Erasmus Plus, la care noi am fost 
parteneri, autoritatea locală şi în care 
opt tineri din Reghin au participat. Pe 
lângă România, au mai participat alte 
trei ţări, Polonia, Slovacia şi Ungaria. A 

fost un proiect pe leadership de cum se 
pot implica mai mult tinerii în comu-
nitate. Şi aşa a venit ideea acestui pro-
iect, în urma unor cinci idei propuse. 
Colegii de la Zone Verzi au fost foarte 
încântaţi de această ideea şi au pus la 
dispoziţia voluntarilor puieţi din pe-
piniera noastră” a declarat Crina Slev, 
consilier personal al primarului muni-
cipiului Reghin, care a fost încântată de 
ideea elevilor şi a propus edilului, ma-
terializarea acestui proiect.
Implicarea elevilor în astfel de acţiuni 
se dovedeşte una de bun augur , iar 
astfel aceştia se simt importanţi făcând 
parte integrantă din proiectele dezvol-
tării comunităţii. Elevii cred cu tărie în 
implicarea lor în acţiuni constructive 
pentru un viitor mai bun, iar sloganul 
după care aceştia se ghidează este : ,,Nu 
ajunge doar să visăm, trebuie să ne lup-
tăm pentru un viitor mai verde”.
Acţiunea lor, dar şi întreaga muncă 
depusă, a fost răsplătită la final  cu un 
delicios gulaş.  

Dora PATRON

Veteranul de război, Avram Țărean, a 
aniversat în 2 noiembrie 2017, frumoa-
sa vârstă de 94 de ani de viață!
În semn de apreciere şi recunoştință, 
pentru eforturile şi sacrificiile puse în 
slujba țării în timpul celui de-al Doi-
lea Război Mondial şi pentru conduita 
civică exemplară, de care a dat dovadă 
de-a lungul vieții, Consiliul Județean 
Mureş, Primăria şi Consiliul Local 
Reghin, au ținut să îi fie alături reghi-
neanului Avram Țărean, la aniversarea 
venerabilei vârste de 94 de ani. Prezent 
la aniversare, vicepreşedintele Consi-
liului Județean Mureş, Alexandru Cîm-
peanu, alături de primarul Municipiu-

lui Reghin, Maria Precup, au ascultat 
povestea de viață a veteranului de răz-
boi, impresionați fiind de luciditatea şi 
acuratețea cu care acesta şi-a reamintit 
vremurile de demult, în care i-a pus 
viața în slujba României. 
Reprezentantul Armatei Române, Ci-
prian Căluşer, i-a înmânat o diplomă 
aniversară, pe care erau trecute cuvin-
tele „Această sărbătoare ne oferă nouă, 
militarilor activi plăcuta ocazie de a vă 
transmite întreaga noastră admirație 
pentru curajul şi devotamentul față de 
patrie dovedite pe câmpul de luptă”.
Ani mulți cu sănătate de acum înainte, 
venerabile Avram Țărean! (A.C.)

La mulți ani, Avram Țărean!
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Elevii Colegiului Silvic Gurghiu au 
reuşit să transforme sala de spectaco-
le a Căminului Cultural din localitatea 
Gurghiu într-un adevărat palat în care 
personajul principal, un sultan din 
deşerturile Arabiei, îşi cauta urmaşi pe 
care să îi lase la conducerea regatului. 
Povestea, pusă în scenă de elevii cla-
selor a XII-a, împreună cu bobocii 
din clasa a IX-a care s-au înscris în 
competiția pentru titlul de Miss şi Mis-
ter Boboc al Colegiului Silvic Gurghiu, 
a fost coordonată de colectivul de ca-
dre didactice al instituției şcolare, su-
pravegheată îndeaproape de profesorul 
dr. ing. Cristian Albu, care a reuşit să îi 
unească pe tinerii liceeni şi să îi trans-
forme preț de câteva ore, în adevărați 
actori. 
Sala, plină până la refuz, a demonstrat 
că tematica balului a fost pe gustul 
participanților, aplauzele şi uralele au-
zindu-se la fiecare boboc care intra în 
scenă. 
Pentru că la un astfel de bal al boboci-
lor, aspiranții trebuie să treacă prin pro-
be de „foc”, abilitățile participanților au 
fost puse la încercare prin intermediul 
unor probe care să scoată la iveală 
calitățile, dar şi aptitudinile acestora. 
Unii dintre boboci s-au dovedit a fi 
într-adevăr talentați, mânuind cu mă-
iestrie arcuşul viorii, jucând alături de 
membrii Ansamblului Hodăceana sau 
cântând pe muzica celor de la BUG 
Mafia. Alții au ales la proba de talent 
să danseze sau să îşi scoată la iveală 
veleitățile de umorişti. Cert este că bo-
bocii de la Colegiul Silvic Gurghiu au 
talente care mai de care mai interesan-
te, iar prin prezentarea lor nu au făcut 
altceva decât să demonstreze că tinerii 
de la această instituție de prestigiu a 
județului, pe lângă faptul că iubesc na-
tura, pot să se descurce fără probleme 
şi în diverse situații cheie. 
Pentru că nu putem fi aşi în toate, pro-
ba de cultură generală la care au fost 
supuşi bobocii le-a dat bătăi de cap 

unora dintre ei, dar e de înțeles, mai 
ales atunci când te afli pentru prima 
dată pe o scenă, emoțiile de acaparează 
şi nu dai randamentul dorit. 
Trecând acum la partea de organiza-
tori, cu mândrie spun că la Colegiul 
Silvic Gurghiu, Balurile Bobocilor re-
prezintă un adevărat spectacol, iar de-a 
lungul anilor, au demonstrat că se pri-
cep să organizeze astfel de evenimente. 
Elevii care au pus în scenă balul s-au 
dedicat trup şi suflet evenimentului, 
astfel încât totul să iasă ca la carte, 
iar publicul spectator să fie mulțumit 
pentru orele petrecute în compania 
lor. Trebuie precizat faptul că pentru 
acele patru ore cât au acaparat atenția 
spectatorilor, organizatorii au mun-
cit zile întregi, iar la final, au putut fi 
mulțumiți că Balul Bobocilor din acest 
an a fost o reuşită, iar amintirile din 
timpul organizării vor dăinui în timp, 
mai ales că au apelat şi la realizarea de 
scurt metraje ce vor rămâne în arhiva 
şcolii, dar şi în arhiva personală. 
Preț de câteva ore pe care le-am petre-
cut în compania lor, am retrăit amintiri 
frumoase din anii mei de elev, dar am 
intrat totodată în lumea arabilor, pen-
tru că tema din acest an a fost foarte 
bine pusă în scenă şi s-a simțit puter-
nic, datorită organizatorilor. 

Câştigători au fost cu toții, prin faptul 
că au trecut peste tracul de a urca pe 
o scenă. Au câştigat simpatia publi-
cului, a profesorilor, dar mai ales, au 
câştigat amintirile frumoase pe care le 
vor purta veşnic în suflet. Cei care au 
câştigat şi cel mai mare punctaj, Nadia 
Alexandra Todoran şi Nicuşor Ionuț 
Farcaş, au acum datoria de a preda ti-

tlul de Miss şi Mister Boboc următoa-
rei generații, iar până atunci, vor trebui 
să demonstreze că ei pot conduce.....
palatul arăbesc. Felicitări elevilor şi 
profesorilor organizatori, aştept cu ne-
răbdare, ediția următoare a Balului Bo-
bocilor de la Colegiul Silvic Gurghiu!

3EVENIMENT

Alexandra COTOI

Regatul Arabiei la Balul Bobocilor de la Gurghiu



NR 126

Asociația Junior Sport în parteneriat cu Consiliul Județean Mureş vor lansa 
în data de 9 Decembrie 2017 în cadrul Zilei Excelenței Sportului Mureşan 
prima revistă dedicată exclusiv promovării mişcării sportive din județul 
Mureş.
Revista, cu un tiraj de 8000 de exemplare, va conține o radiografie a spor-
tului mureşean prezentând materiale despre legendele sportului româ-
nesc originare din această zonă a țării, istoria sportului în județul Mureş, 
performanțele actuale ale sportivilor mureşeni, atât la nivel de seniori, cât 
şi la nivel de juniori. 
Începând cu luna ianuarie a anului 2018, Revista Junior Sport - Mureş va 
fi distribuită, GRATUIT, în şcolile din județul Mureş, în cadrul acțiunii 
”AZI SUNT PROFU’ TĂU DE SPORT!”. La acțiunea din 2018 sunt invitați 
să participe mari sportivi mureşeni şi reprezentanți ai instituțiilor de profil 
din județ, care, împreună cu echipa Junior Sport, vor promova şi beneficiile 
educației fizice şi sportului în rândul copiilor.
Mesajul campaniei permanente a inițiatorului proiectului este „Trimiteți 
copiii la sport!” şi se doreşte să ajungă la cât mai mulți copii din județul 
Mureş. 

(D.P.)

Talentul şi rezultatele deosebite, atât 
la nivel naţional, cât şi internaţional, 
au făcut ca dansul sportiv românesc 
să evolueze spectaculos în ultimii ani. 
Renumele şcolii de dans reghinene a 
depăşit graniţele ţării, astfel concursul 
naţional de dans sportiv, Cupa Mi-
rona, organizat la Reghin, a ajuns în 
acest an la ediţia cu numărul XII şi a 
reunit peste 400 de dansatori, dornici 
să-şi prezinte evoluţia în faţa juriului 
riguros. Cupa Mirona este un concurs 
de referinţă în lumea dansului spor-
tiv românesc şi se remarcă printr-un 
număr mare de concurenţi talentaţi şi 
specialişti ai domeniului. Cu această 
ocazie la Reghin se reunesc an de an, 
dansatori, arbitri, antrenori şi instruc-
tori de la cluburi din întreaga ţară. 
Ediţia a XII-a a adus în Oraşul Viorilor 
şi al dansului sportiv 30 de arbitri, an-
trenori şi instructori de la cluburi din 
întreaga ţară: Timişoara, Târgu-Mureş, 
Cluj-Napoca, Piatra Neamţ, Bucureşti, 
Alba- lulia, Sibiu, Miercurea Ciuc, Sa-
tu-Mare, Oradea, Mediaş, Bacău, Iaşi, 
Reghin, Piatra-Neamţ, Bistriţa, Baia-
Mare, Braşov, Dej, Sighetu-Marmaţiei, 
Reşiţa, Turda, Baia-Sprie, Teiuş. Con-
cursul s-a desfăşurat pe 31 de categorii: 
pe diferite clase valorice, pe cele două 
secţiuni: Standard (vals lent, tango, 
vals vienez, slow-fox, quick-step), La-
tino-americane (samba, cha-cha-cha, 
rumba, passo-doble şi jive).  Vasile Gli-
ga, preşedintele Federaţiei Române de 

Dans Sportiv a mulţumit în discursul 
său de început tuturor participanţilor 
şi a oferit tot sprijinul în promovarea 
acestui sport „Performanţa te obligă la 
performanţă. Dacă spuneam de mult 
că aveam 8 din 10 campioni la Reghin 
în urmă cu 15 ani, astăzi acei campioni 
nasc campioni şi le mulţumesc tuturor 
celor care au venit cu perechea aici. 
Reghinul scrie istorie în dansul sportiv 
românesc. Faptul că reprezint România 
în forul mondial, mă obligă la corecti-
tudine, la promovare şi în acelaşi timp 
să menţin Reghinul şi judeţul Mureş la 
acel nivel pe care îl cunoaşte întreaga 
ţară, de aceea , mulţumesc celor care 
ne ajută în organizare şi e o provocare 
pentru  Consiliul Judeţean şi Primăria 
Târgu-Mureş pentru organizarea Cam-

pionatului Naţional la Târgu-Mureş în 
2018. Ne vom preocupa ca cei care câş-
tigă campionatele naţionale să ajungă 
şi pe podiumurile mondiale”. 
Competiția a fost organizată de Clu-
bul Sportiv „Dansul Viorilor”, în par-
teneriat cu Primăria şi Consiliul Local 
Reghin, alături de Consiliul Județean 
Mureş, sub egida Federaţiei Române 
de Dans Sportiv, iar vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş, Alexan-
dru Cîmpeanu a luat parte la eve-
niment, pentru a simţi îndeaproape 
pulsul şi frumuseţea acestui sport „La 
Reghin toată lumea cântă şi dansea-
ză, consider că este cel mai bun loc de 
desfăşurare a unei astfel de competiţii, 
deoarece Reghinul nu numai că este 
Oraşul Viorilor, cred că putem spune 

că Reghinul este oraşul dansului spor-
tiv. Am şi argumente, dansul sportiv 
îmbină foarte frumos muzica şi spor-
tu. În Reghin avem singura şcoală cu 
program de dans sportiv din lume, iar 
pentru că sub conducerea unui reghi-
nean, Federaţia Română de Dans Spor-
tiv a ajuns pe podiumul internaţional 
din punct de vedere al cupelor şi diplo-
melor obţinute, întăreşte afirmația. Un 
alt argument important  este faptul că  
Federaţia Română de Dans Sportiv este 
reprezentată în Federaţia Internaţiona-
lă de Dans Sportiv, de un reghinean.”
De 15 ani loturile naţionale ale Româ-
niei la dans sportiv se pregătesc în cele 
cinci săli special amenajate în comple-
xul de la Reghin, oraş devenit Centru 
Naţional de Excelenţă în dansul spor-
tiv. 
România se situează între primele ţări 
din lume ca număr de medalii obținute 
la dans sportiv. 
În cei 25 de ani, dansatorii noştri au 
făcut ca la Campionatele Mondiale şi 
Europene, imnul României să răsune 
de 10 ori, obţinând totodată numeroa-
se medalii de argint şi bronz, în peste 
100 de clasări în finale, confirmând 
astfel tendinţa permanent ascendentă 
a dansului sportiv românesc la nivel 
mondial.
Cupa Mirona, a reuşit şi în acest an să 
întărească renumele Reghinului, drept 
oraş al dansului sportiv.

4SPORT

Dora PATRON
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Junior Sport Mureş, prima revistă de cultură 
sportivă din județul Mureş
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O şcoală care trasează destine

Absolvenții Liceului Tehnologic 
„Ion Vlasiu” din Târgu-Mureș au 

confirmat eforturile profesorilor 
de a-i învăța o meserie și de a le 

oferi un început bun în viață

Acum 125 de ani se înființa la Târgu-
Mureş un liceu ca o piatră de temelie 
pentru multe destine care aveau să 
marcheze viața a zeci de mii de oa-
meni. Şcoala de Arte şi Meserii, se 
numea atunci, pentru ca, în 2000, să 
preia numele maestrului Ion Vlasiu, 
personalitate a culturii româneşti. Li-
ceul Tehnologic „Ion Vlasiu” de azi, a 
îmbrăcat haine de sărbătoare în această 
lună, pentru a-i omagia pe marii das-
căli ai şcolii, dar şi pe cei care au reuşit 
în viață datorită educației şi formării 
profesionale primite aici.
Printre ei, reghineanul Vasile Gliga, 
care a făcut primii paşi în clasa a IX-a 
în 1974.  „La Liceul „Ion Vlasiu” am 
învățat să ascut o daltă şi să fac primele 
sculpturi, ceea ce, ulterior, m-a ajutat să 
îmi întrețin familia, încă din facultate. 
Aici am învățat sculptură şi intarsie, iar 
cunoştințele dobândite le-am purtat cu 
mine toată viața. La facultate, la secția 
mobilă de artă, pe care am absolvit-o, 
m-au ajutat să înțeleg lemnul mai uşor 
şi să-i dau viață în nenumărate forme. 
Mi-am întocmit lucrarea de licență pe 
tema sculpturii şi intarsiilor, iar o mare 
parte din poarta maramureşeană de la 
intrarea în facultate e lucrată de mine. 
Cele două comode care au făcut obiec-
tul lucrării de licență sunt şi acum în 
clădirea Universității din Braşov. Pro-
fesorii mei de la Târgu-Mureş m-au 
învățat ce înseamnă munca şi meseria 
şi nu voi uita niciodată bucuria cu care 
intram în atelier. Am învățat ABC-ul 

meseriei de la maistrul Ioan Feşteu, 
iar secretele pe care mi le-a împărtăşit 
m-au ajutat chiar de la primul loc de 
muncă, unde sculptam gâturi de viori. 
Perfecționarea din liceu m-a ajutat să 
învăț foarte repede fazele construcției 
de viori şi mi-au dat posibilitatea să 
pornesc o poveste care acum a ajuns 
un renume internațional”, a declarat 
Vasile Gliga. 

Directorul
Gliga Cosma, tatăl 
tuturor 
Coleg şi prieten cu Vasile Gliga a fost 
şi Gheorghe Tătar, care acum este ca-
dru didactic la Liceul „Ion Vlasiu”. Îşi 
aminteşte cu nostalgie de cei 25 de co-
legi care au păşit cu timiditate în clasa 
a IX-a, în 1974, şi care acum au ajuns 
directori, şefi de secție, tehnologi, cei 
mai mulți în industria de prelucrare 
a lemnului. „A fost o promoție care 
a făcut cinste şi onoare şcolii. Ne ca-
racteriza pasiunea, atenția, motivația, 
dragostea pentru lucrul în atelier. Şi eu 
am rămas în domeniu, plus că atunci 
am pus bazele unei meserii pe care o 
practic şi azi, la micul meu atelier de 
tâmplărie.” Pentru tinerii de atunci, 
far călăuzitor era directorul şcolii, 
Gliga Cosma, o adevărată legendă a 
învățământului mureşean. „A fost un 
om serios, consecvent, autoritar, aşa 
cum era necesar să poată să ducă un 
şantier în paralel cu şcoala, pentru că 
efectiv atunci s-a construit actuala clă-
dire a liceului, iar noi am participat şi 
la lucrările de construcții. Trebuia să fie 
un om autoritar, însă era un om de su-
flet. Oricând aveai o problemă, te ajuta 
imediat. Îmi amintesc că, atunci când 
am terminat facultatea, am venit să 
mă angajez ca profesor la liceu, şi m-a 

primit ca pe un adevărat coleg. Atunci 
mulți copii erau de la țară şi stăteau în 
internat, iar Gliga Cosma era tatăl lor, 
al tuturor. Îi recunoşteam vocea de de-
parte, toată lumea îl respecta. Se spune 
că un om este om dacă construieşte o 
casă, plantează un pom, creşte un co-
pil. Gliga Cosma nu a construit o casă, 
a construit un liceu, nu a plantat un 
pom, a plantat un parc dendrologic, 
nu a crescut un copil, a crescut sute de 
copii. A fost un om care în viață a avut 
un țel şi l-a urmat până în ultima clipă”. 
Despre elevul Vasile Gliga, Gheorghe 
Tătar îşi aminteşte că era mâna dreaptă 
a maistrului Ioan Feşteu, iar clasa de 
sculptură a fost înființată la insistențele 
sale şi ale altor colegi. „Eram colegi din 
toate mediile sociale, aveam un coleg 
al cărui tată era director adjunct, Mol-
dovan Claudiu, dar nu s-a făcut nici-
odată diferență între noi. Şi astăzi ne 
întâlnim frecvent, ținem legătura, vin 
colegi din toată țara, chiar şi din Ca-

nada, Vasile Gliga vine de fiecare dată 
la întâlniri, iar asta dovedeşte că am 
fost un colectiv unit, eram ca o familie. 
Aveam colegi care stăteau în internat, 
nu se punea niciodată problema că ei 
mâncau la cantină, iar alții acasă, la 
mama. De la băieții de la țară, ordonați, 
muncitori, am învățat foarte multe, de 
la cei de la oraş, de asemenea, ei erau 
mai culți, aveau mai multe informații”.
Profesorii de astăzi se mândresc 
cu absolvenții şcolii. Profită de fie-
care ocazie şi îi vizitează cu grupe 
de elevi, cărora le spun că ambiția, 
conştiinciozitatea şi, mai ales, munca 
serioasă, sunt secretele reuşitei în viață. 

Raluca CREŢ
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Având în vedere perioada sezonului 
rece care determină utilizarea mij-
loacelor de încălzire pentru locuinţe 
şi spaţii de lucru, precum şi faptul că 
folosirea necorespunzătoare a acesto-
ra generează incendii, Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al 
judeţului Mureş, recomandă cetăţe-
nilor care utilizează sobe sau aparate 
ori mijloace electrice de încălzire, să 
respecte următoarele măsuri specifice 
de prevenire a unor evenimente ce se 
pot solda cu mari pagube materiale sau 

chiar pierderi de vieţi omeneşti:
• Verificaţi integritatea aparatelor şi 
mijloacelor de încălzire electrice, iar în 
cazul în care acestea sunt defecte, re-
paraţi-le cu ajutorul unui specialist sau 
cumpăraţi-vă altele noi;
• NU aşezaţi aparatele de încălzire elec-
trice în apropierea materialelor com-
bustibile;
• NU aşezaţi materiale combustibile pe 
mijloacele de încălzire electrice;
• Decuplaţi aparatele de încălzire elec-
trice înainte de a părăsi locuinţa sau de 

a adormi.
• Asiguraţi verificarea, cură-
ţarea şi repararea, dacă este cazul, a 
coşurilor de fum de către o persoană 
specializată;
• NU folosiţi decât materialul combus-
tibil pentru care a fost destinată soba şi 
evitaţi supraîncărcarea acesteia;
• NU folosiţi soba decât cu uşiţa închi-
să;
• Aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, 
în dreptul uşiţei;
• NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe 

aceasta materiale combustibile;
• Stingeţi focul din sobă înainte de a 
părăsi locuinţa;
• NU adormiţi niciodată înainte de a vă 
asigura că focul din sobă este stins;
NU lăsaţi copiii nesupravegheaţi pe 
timpul funcţionării sistemelor de în-
călzire (sobe ori aparate de încălzire 
electrice).
Compartimentul Informare şi Relaţii 
Publice al I.S.U. Mureş

Măsuri de prevenire a incendiilor la utilizarea mijloacelor de în-
călzit, în perioada sezonului rece

Ministrul Daea trebuie să îi înțeleagă 
şi pe oameni, chiar dacă este obişnuit 
mai mult cu oile. Un exemplu de co-
municare obscură şi de nepăsare a 
ministrului Agriculturii este cel cu 
angajații uneia dintre cele mai perfor-
mante instituții româneşti. Salariații de 
la Agenția de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) protestează pentru 
că din ianuarie le vor scădea salariile 
cu 30%, conform extimărilor corelate 
cu prevederile Legii privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publi-

ce. Oamenii nu vor majorări salariale, 
ci menținerea veniturilor nete actuale, 
prin alinierea salariilor din centre-
le județene cu cele de la nivel central. 
Mâine, angajații APIA protestează cu 
bun simț în Bucureşti, fără însă a pe-
riclita activitatea din teritoriu. Daea i-a 
chemat însă vineri pe şefii agențiilor 
teritoriale la o şedință “de evaluare”, 
în care se amenință că vor cădea cape-
te. Totul este posibil, mai ales după ce 
ministrul a cerut liste nominale cu toți 
angajații APIA care au protestat zilele 

trecute. Tipic pentru anii ‘50! Fac un 
apel la decență instituțională din partea 
ministrului Daea şi îi solicit să infirme 
în mod oficial zvonurile conform căro-
ra s-ar fi pronunțat pentru desființarea 
Agenției de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură.
APIA este una dintre cele mai perfor-
mante instituții româneşti. În 2017 s-a 
înregistrat cel mai ridicat nivel al plăţi-
lor efectuate într-un an către fermieri, 
procesatori, antreprenori şi autorităţi 

publice locale, cu un total de 1,73 mi-
liarde de euro plătiţi doar în prima 
jumătate a anului. Datorită muncii in-
clusiv a angajaților APIA, România se 
află pe locul trei în Uniunea Europeană 
la sume efectiv absorbite pe Pilonul II 
prin PNDR.
Atenție la oameni, domnule ministru 
Daea!
Senator Cristian Chirteş
Preşedinte PNL Mureş

Comunicat de presă
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Diabetul în cifre:
• 387 milioane de persoane din întrea-
ga lume au diabet zaharat, iar până în 
anul 2035 numărul lor va creşte la 592 
milioane 
• Proporţia celor cu Diabet Zaharat de 
tip 2 este în creştere în majoritatea ţă-
rilor
• 77% dintre adulţii cu Diabet Zaharat 
trăiesc în ţările slab şi mediu dezvoltate
• Cei mai mulţi pacienţi cu Diabet Za-
harat au între 40 şi 59 ani
• 179 milioane cazuri de Diabet Zaha-
rat sunt nediagnosticate
• 4,9 milioane de diabetici au murit în 
2014
• La fiecare 7 secunde , un om moare 
din cauza diabetului

• 612 miliarde de $ au fost cheltuiţi în 
2014, pentru îngrijirile medicale ale 
pacienţilor cu Diabet Zaharat
• 79 000 copii au dezvoltat Diabet Za-
harat de tip 1, în anul 2013
• 21 milioane de nou-născuţi sunt 
afectaţi la naştere de Diabet Zaharat 
matern (pre-existent sau din timpul 
sarcinii).
• Un stil de viaţă sănătos poate preveni 
până la 70 % din declanşarea Diabe-
tului zaharat de tip 2, iar alimentaţia 
echilibrată scade semnificativ riscul.
• Încurajarea unei diete sănătoase încă 
de la vârsta de copil, este cheia pentru 
stoparea creşterii diabetului epidemic. 
Asigurând sănătatea generaţiei viitoa-
re, facem un important pas înainte în 
susţinerea unei dezvoltări durabile !
Diabetul zaharat de tip 1 nu poate fi 
prevenit, dar alimentaţia sănătoasă este 

crucială în managementul bolii.
Recomandări privind alimentația să-
nătoasă a pacienților cu Diabet şi nu 
numai:
- consumul de  apă, ceai sau cafeaua 
fără zahăr, în locul băuturilor acidulate 
şi a sucurilor îndulcite
- consumând zilnic, cel puţin trei porţii 
de legume verzi cu frunze, cum ar fi: 
spanacul, salata, rucola şi trei porţii de 
fructe proaspete.
- alegând carne albă slabă, peşte sau 
fructe de mare, în locul cărnii roşii sau 
a mezelurilor. 
- alegând grăsimi vegetale (uleiul de 
măsline, de porumb, de floarea soare-
lui), în locul grăsimilor animale. 
- alegând pentru gustare alune sau se-
minţe, iaurt neîndulcit sau un fruct, 
- folosind unt de arahide în loc de cio-
colată sau pâine din făină integrală, în 

loc de pâine albă. 
- limitând consumul de alcool la două 
porţii pe zi ( o porţie = 50 ml tărie sau 
150 ml vin sau 500 ml bere).
Indicaţiile IDF - Federaţiei Internaţio-
nale de Diabet - pentru un mic dejun 
sănătos: 
- Ceai sau cafea fără zahăr 
- Pâine din făină integral
- Ouă fierte, omletă
- Iaurt neîndulcit
- Un fruct proaspăt 
- Legume 
- Lapte slab 
- Nuci, seminţe
- Pui sau curcan la grătar
- Peşte
- Brânzeturi (porţie de 50 g)
- Şuncă, jambon (porţie de 50 g)

Sursa: www.insp.gov.ro

9SĂNĂTATE

Pierdut abonament de parcare seria 
2121 valabil până în 21.03.2018. Îl de-
clar nul.

Clinica privată de sănătate Terapia 
Ultramed, oferă servicii medicale 
prin biorezonanță magnetică cu apa-
ratul medical german MORA NOVA 
pentru identificarea şi combaterea 
disfuncționalităților corpului uman. 

Detalii şi programări la adresa din 
Târgu-Mureş, strada Piața Armatei, nr. 
16, jud. Mureş sau la telefon 0740 391 
974.

De vânzare Land Rover Freelander, an 

fabricație 2009, volan pe dreapta,
ABS, ESP, 4x4, volan reglabil, senzori 
de parcare, geamuri electrice,
oglinzi electrice heliomate, dublu cli-
matronic. Preț 4800 euro.
Informații la telefon 0744551755

ANUNŢURI

14 Noiembrie Ziua Mondială a Diabetului
Dr. Iuliu MOLDOVAN

Tema anului 2017 – “Femeile şi diabetul zaharat – Dreptul nostru la un viitor sănătos”
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Marți, 7 noiembrie 2017, s-a 
desfășurat prima ediție a Balului 

Palatului, un eveniment la care 
au participat mureșenii dornici 

de a retrăi acele vremuri de odi-
nioară, în care muzica și dansul 

au fost vedetele serii.  Gazda 
evenimentului a fost cunoscutul 

prezentator, Virgil Ianțu. 

Noutatea absolută a evenimentului a 
constat în felul spectaculos în care Sala 
Mare a Palatului Culturii a fost recon-
figurată, prin amplasarea unui podium 
uriaş, montat deasupra scaunelor actu-
ale, sala devenind astfel un uriaş ring 
de dans, plin de eleganță şi grandoare. 
Evoluțiile celor peste 60 de dansatori 
debutanți, avansați şi seniori ai Clu-
bului Sportiv Dance Art din Târgu-
Mureş, acompaniați de Filarmonica 
de Stat Târgu-Mureş, momentele de 
teatru şi evoluția publicului prezent la 
bal au oferit eleganță, grație şi ineditul 
Balului Palatului.  Actorul Nicu Mihoc 
a reuşit să atragă atenția invitaților prin 
momentul teatral impecabil realizat pe 
scena Palatului, urmând ca oaspeții să 
petreacă clipe de neuitat pe acordurile 
Filarmonicii de Stat din Târgu-Mureş, 
sub bagheta maestrului Gheorghe 
Costin. S-a ascultat uvertura „Liliacul”, 
„Povestiri din pădurea vieneză”, „Du-
nărea albastră”, precum şi recitalurile 
tenorului Mario Vasiliu şi a sopranei 
Irina Iordănescu.
Oaspeții s-au delectat cu momente-
le prezentate în ringul de dans, dar şi 
cu preparate culinare, asezonate de 
şampanie şi vinuri alese. Unul din-
tre scopurile evenimentului a constat 
în organizarea unei licitații cu picturi 

ale artiştilor mureşeni, Asociația Mer-
cur direcționând o parte din fondurile 
obținute prin vânzarea de bilete către 
achiziționarea picturii „Natură statică”, 
de Aurel Ciupe, un tablou valoros care 
a provenit de la un colecționar, aces-
ta fiind donat către Muzeul Județean 
Mureş. Balul Palatului a devenit primul 
bal caritabil destinat întregirii patri-
moniului cultural muzeal. Pe parcursul 
serii, oaspeții au putut oferi donații în 
scopul achiziționării altor picturi pre-
cum „Odaia copiilor” de Nicolae Tonit-
za, „La fereastră” de Simon Hollosy şi 
„La pădure” de Ion Andreescu. 
Următoarea ediție va avea loc în 31 oc-
tombrie 2018.

10EVENIMENT

BALUL PALATULUI, primul bal cu specific vienez 
organizat la Târgu-Mureş 

Alexandra COTOI
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Considerat de mulţi iubitori de natu-
ră, o adevărată frumuseţe, Valea Gur-
ghiului şi mai exact zona Fâncel din 
Ibăneşti, a stârnit interesul  Casei de 
Cultură a Studenţilor din Târgu-Mureş 
pentru organizarea unui concurs de 
orientare turistică. Astfel, în data de 
27 octombrie s-a desfăşurat cea de-a 
VII-a ediţie a concursului, la care au 
participat 50 de studenţi şi elevi sub 
atenta îndrumare a profesorilor orga-
nizatori. Proba de concurs a constat în 
parcurgerea unui traseu marcat, într-
o zonă împădurită, iar departajarea 
concurenţilor s-a făcut în funcţie de 

numărul de posturi descoperite şi a 
timpului obţinut. Concurenţii au pri-
mit din partea organizatorilor hărţi de 
orientare cu zona traseului de concurs. 
Organizatorii s-au bucurat de sprijinul 
Primăriei Comunei Ibăneşti în organi-
zarea acestei noi ediţii a concursului de 
orientare turistică, harta de desfăşura-
re a concursului fiind finanţată de către 
Primăria Comunei Ibăneşti. „Aducem 
tinerii studenţi din Târgu-Mureş în 
zona noastră, iar dacă le place, cu sigu-
ranţă vor reveni pe Valea Gurghiului. 
Îmi doresc să le spună şi prietenilor ce 
zone minunate avem aici” a declarat 
primarul comunei Ibăneşti, Dan Vasile 
Dumitru, care a fost încântat de faptul 

că Platoul Fâncel continuă să fie   un 
punct de interes important pentru iu-
bitorii de natură. Înainte de începerea 
concursului, participanţii au fost in-
struiţi pentru a face faţă eventualelor 
dificultăţi care pot apărea pe traseu.  
Au existat două categorii, elevi şi 
studenți, juriul desemnând următorii 
câştigători:
Categoria ELEVI:
LOC I    Suceava Andrei
LOC II   Truță Bogdan
LOC III  Chirteș Ovidiu
Categoria STUDENȚI:
LOC I    Zekany Andrei
LOC II   Sângeorzan Rebeca
LOC III  Pânzariu Mădălina

Cu toate că vremea a fost una potrivni-
că, aceasta nu i-a impiedicat pe concu-
renţi să evolueze. Traseul pe care l-au 
ales organizatorii este unul omologat,  
suprapus pe o hartă topografică. Tu-
turor concurenților le-au fost acordate 
diplome de participare, iar câştigătorii 
au fost recompensați de organizatori 
cu diplome, medalii şi premii constând 
în articole sportive specifice.
Valea Gurghiului este una dintre cele 
mai frumoase ale judeţului Mureş, iar 
concursul de orientare turistică repre-
zintă un punct important în promova-
rea zonei.

EVENIMENT 11

Dora PATRON

Concurs de Orientare Turistică la Fâncel

Vara Arhanghelilor la Idicel
Tradiția spune că de Arhangheli, caii şi 
plăieşii de pe Valea Idicelului trebuie 
să se adune între Păraie, pentru a săr-
bători Vara Arhanghelilor, o zi în care 
Mihai Moldovan, îndrăgitul rapsod 
popular cu rădăcinile de pe aceste me-
leaguri, le-a dat întâlnire tuturor celor 
care au dorit să afle cum îşi petreceau 
zilele tinerii atunci când mergeau cu 
animalele la păscut, lipsiți fiind de teh-
nologiile moderne actuale. Invitația a 
fost onorată de zeci de persoane, mai 
ales pentru că ziua de duminică a fost o 
zi cu cer senin, cu soare,  plină de multă 

voie bună şi momente inedite puse la 
cale de Mihai Moldovan „astăzi o să le 
arătăm prietenilor noştri cum ne jucam 
atunci când eram noi copii, cum ne în-
treceam în forță, dar şi cum reuşeam să 
cărăm trei găleți de apă la animale, pen-
tru că izvorul nu era aproape de stână, 
iar ca să adăpăm animalele era nevoie 
de apă multă. Mă bucur că soarele e sus 
pe cer, că e o zi frumoasă de toamnă, 
dar mai ales mă bucur să văd că oame-
nii au venit la noi acasă, aici la Idicel, 
între Păraie” a precizat rapsodul Mihai 
Moldovan, care a reuşit să alunge griji-
le concetățenilor săi preț de o zi, înlo-
cuindu-le cu momente care au stârnit 
hazul şi au adus zâmbete pe chipurile 

celor prezenți la Vara Arhanghelilor. 
Cei prezenți a fost ademeniți de orga-
nizatori să participe la competiții care 
mai de care mai năstruşnice: aruncatul 
bolovanului, trasul frânghiei, căratul 
găleților de apă, trecerea peste botă fără 
să îți iei mâna de pe ea, dar şi multe poz-
ne ca odinioară. La final, participanții 
au fost recompensați cu diplome, dar 
şi obiecte tradiționale, care să le amin-
tească în timp de momentele frumoase 
petrecute pe meleagurile de la Idicel. 
Cei prezenți au putut degusta din 
mâncăruri făcute la ceaun, balmoş, 
tonănițe, dar şi cozonaci şi scoruşe, un 
păhărel de țuică şi bineînțeles, multă 
voie bună. 

Alexandra COTOI
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Deputatul PMP, Marius Paşcan, susține proiectele depuse 
de județul Mureş pentru Centenarul Unirii
Conform deputatului, la ultima şedință 
a Comisiei Parlamentare pentru Cen-
tenar a participat şi ministrul Cultu-
rii, Lucian Romaşcanu, care a făcut 
o informare asupraconstituirii unui 
departament al identității naționale 
în cadrul ministerului.La minister 
au fost depuse peste 2230 de proiec-
te cuprinzând manifestărisubsumate 
centenarului, din care au fost selectate 
2139 proiecte (fiindeliminate cele care 
propuneau investiții în infrastructură, 
de exemplumodernizări de drumuri). 
Pentru proiectele selectate, ministrul 
Culturiisolicită Guvernului României 
220 de milioane de lei şi este încrezător 

căaceastă sumă îi va fi aprobată.
            ”Fiindinteresat prioritar de pro-
iectele culturale ale județului Mureş, 
am aflat că,urmare a informării pe care 
am adresat-o oficial în urmă cu câteva 

luniprimăriilor, organizațiilor negu-
vernamentale, Consiliului județean şi 
Instituției Prefectului Mureş, laMinis-
terul Culturii al fost depuse 45 de pro-
iecte din județul Mureş, conceputepe 

tema sărbătoririi Centenarului Marii 
Uniri. Am solicitat ministruluiCulturii 
să asigure integral finanțarea acestor 
proiecte care se ridică lavaloarea de 842 
mii lei iar răspunsul său a fost pozitiv. 
Chiar m-a informat căanul viitor vor 
mai fi deschise încă trei sesiuni de ofer-
tare pentru astfel deproiecte, fiecare 
sesiune având alocate fonduri de până 
la 6 milioane de lei.Aşadar, e timp ca 
şi celelalte instituții ale administrației 
publice locale,asociații şi fundații să 
se implice activ în promovarea unor 
proiecte menite avaloriza cultural cen-
tenarul aşa cum se cuvine”, se arată 
într-un comunicat remis redacției de 
parlamentarul mureşean.
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