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Dimineţi de „milioane” în traficul reghinean

Strategie pentru a scăpa de
ambuteiaje
Dimineţile către locul de muncă devin dificile şi se transformă într-un test de răbdare
pentru toţi participanţii la trafic. Ferice de
pietoni, în cazul de faţă... Ei sunt mai norocoşi pentru că nu-şi crează ambuteiaje!
În calitate de conducător auto e nevoie de

strategie pentru a scăpa de dimineţile infernale din trafic. De ce? Dacă „greşeşti” şi
intri în trafic în jurul orei 7:45 şi dai chix cu
minutul şi secunda, te trezeşti cuprins de
nervi, de lipsă de răbdare şi primeşti insulte
din partea celorlalţi participanţi la trafic. Te
trezeşti în ambuteiaje şi rişti la mustaţă ora
fixă pentru a ajunge la muncă, la şcoală ori
la creşă.
Drept urmare, noi, ne-am făcut un plan de
la care încercăm să nu ne abatem cât de mult
putem. Doar în cazuri excepţionale ne trezim cuprinşi de îmbulzeală. Aşa că, în fiecare dimineaţă facem tot posibilul să ieşim
pe uşa casei la 7.25 pentru ca odată ajunşi
în zona de circulaţie maximă să prindem cât
de cât liber.

Blocaje create în trafic de părinţii care-şi duc cu maşina

copiii la şcoală!

Am fost crescută la ţară. Pentru a ajunge la
şcoală, străbăteam zi de zi, cu dus şi întors,
aproximativ şase kilometri, o distanţă pe
care o parcurgeam pe jos. Nu, nu venea nici
mama, nici tata să mă însoţească cu atelajul cărat de cal până în faţa şcolii. Îmi punea
rucsacul în spate şi-apoi... Du-te copilă! Şi
eram sănătoasă, nu sufeream de obezitate...
făceam mişcare zi de zi.
Însă prezentul zilelor noastre dă peste cap
toate trăirile trecute. Trăim vremuri în care
prezenţa unui vehicul în viaţa noastră este
necesară, fiind, să-i spun aşa, de o importanţă majoră. Cu toate astea, atunci când o
parte dintre părinţii reghineni îi duc pe cei
mici ori mari la şcoală, ţin morţiş să intre
cu maşina până în faţa porţii instituţiei de
învăţământ, creând astfel un disconfort în
trafic. Unii i-ar duce până-n sala de curs, nu
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
care cumva micuţul să facă doi paşi pe jos.
Cele mai mari probleme ale dimineţilor din
timpul săptămânii, apar pe străzile Şcolii şi
Spitalului, străzi înguste unde lumea opreşte
unde îi taie capul... Străzile se aglomerează
oricum suficient dimineaţa, când maşinile
sunt oprite de o parte şi de cealaltă a drumului, haotic, maşini din care coboară elevi.
Sunt organe de ordine în preajma trecerilor de pietoni din apropierea şcolilor, lucru
de lăudat. Dar se pare că prezenţa lor nu-i
opreşte pe acei părinţi grăbiţi şi grijulii să
oprească unde-i taie capul... Soluţia? Parcarea într-un loc, care să nu ofere disconfort
colegilor de trafic, şi dacă ţineţi neapărat să-l
însoţiţi de mână până în faţa şcolii (lucru pe
care nu-l condamn, ci îl încurajez), deplasaţi-vă pe jos câţiva zeci de metri. Mişcarea
face bine tuturor!
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Faţa necunoscută a diabetului

În ţară sunt 3600 de copii diagnosticaţi cu
diabet, copii insulino-dependenţi. Înfiinţată
în anul 2006, Asociația Copiilor și Tinerilor
Diabetici (ASCOTID) Mureș, are scopul de
educaţie,consiliere, sprijinire şi de apărare
a drepturilor copiilor şi tinerilor cu diabet.
Bolnavii de diabet zaharat de tip I, insulinodependenți au dreptul la educaţie şi sănătate
corespunzătoare, doar că în realitate, lucrurile sunt puţin diferite. Diabetul nu ţine cont
de vârstă şi tocmai din acest motiv, printre
cei mai mici membri ai ASCOTID se numără chiar şi copii de un an. Cei care nu ştiu
pe ce drum să o ia, apelează la ASCOTID în
speranţa că aici vor găsi sprijin şi îndrumare.
Despre viaţa cu diabet, stăm de vorbă cu
Rodica Molnar, preşedintele ASCOTID.
Rep.: Cum a apărut Asociaţia?
Rodica Molnar: Asociaţia s-a înfiinţat în
urmă cu 12 ani. La vremea respectivă, când
fiica mea s-a îmbolnăvit, n-aveam de la
cine să aflu informaţii despre această boală
şi simţeam că a căzut cerul pe mine, eram
neputiincioasă. Copilul meu se topea, nu
ştiam ce are, mirosea a acetonă, era foarte
obosită, urina foarte des, mânca foarte mult
şi în ciuda acestui lucru ea slăbea şi consuma foarte multe lichide. Aceste lucruri m-au
speriat, pentru că devenise palidă şi tot mai
obosită. I-am făcut câteva analize şi în urma
unui sumar de urină, s-a pus diagnosticul.
Singurul lucru pe care-l ştiam despre diabet
este faptul că nu ai voie să mănânci dulce.
Copiii intră direct la tratament cu insulină şi
în general se descoperă într-o fază avansată.
Aveam să aflu în câteva ore, faţa neştiută a
diabetului. Şi-atunci, ca părinte, începi să te
învinovăţeşti şi să te întrebi ce ai făcut ori

ce n-ai făcut bine. De aici a început nevoia
de a înfiinţa o Asociaţie şi a crea ceva ce ne
lipsea. Eram șapte mămici curajoase, care
nu ştiam ce anume vom face, dar ştiam că
vrem să schimbăm lumea şi să ne războim
cu toată lumea pentru a obţine nişte drepturi. Lumea a început să ne caute.
Rep.: Şi tot de aici a început lupta cu sistemul?
R.M: Da. Aceşti copii sunt insulino-dependenţi. În clipa în care nu se administrează
insulina, fără dar şi poate, intră în comă şi
poate surveni moartea. Nu aveam medici,
nu aveam teste, cine să mă educe, nu era
asistent educator, psiholog, nu era nimeni în
jurul meu şi nu ştiam ce e de făcut. Lucrul
care ţi se spune la ieşirea din spital e că dacă
nu-l tratezi corespunzător, pot apărea complicaţii. Şi tu, ca părinte, doar asta auzi şi
reţii. Şi-atunci am căutat părinţi care să mă
înveţe, să împărtăşim experienţe. De acolo
am început, de la dorinţa de a schimba legea. Pentru că am ajuns la Buziaş unde este
singurul centru din ţară pentru aceşti copii,
unde părintele merge şi parcurge nişte etape şi învaţă. Eu acolo am învăţat abecedarul
diabetului. Acolo, o parte dintre copii erau
încadraţi în grad de handicap şi aveau câteva
facilităţi. Habar nu aveam ce înseamnă acest
grad de handicap, dar apoi am înţeles, că ei
nu au organ. Gândiţi-vă că îl vezi pe unul
orb sau pe cineva care nu are picioare, cu
un handicap locomotor şi îţi inspiră emoţie,
empatie, dar la copilul meu, nu se vedea că
nu are un organ şi dacă nu are grijă, el poate să moară în orice zi. Am căutat să reglez
această nedreptate, exista o lege de încadrare, dar fiecare comisie interpreta diferit.

Şi-atunci m-am întrebat „dar copiii noştri
de ce nu pot beneficia de asta?”. Am făcut
un memoriu, am mers cu legea în mână la
comisie, dându-le exemple de judeţe unde
acest grad de handicap se oferă. I-am făcut
să înţeleagă că scopul nostru nu era de a
avea un copil cu handicap trecut pe o foaie,
ci de a beneficia de un drept, care vine odată
cu această boală. S-a schimbat legea, încadrându-i pe toţi copiii în gradul accentuat.
Asta însemna că puteam să mergem gratuit
la Buziaş pentru că aveam şase călătorii gratuite pentru mamă şi copil, gratuitate pe un
mijloc de transport, şi mai lua alocaţia dublă. Pentru noi însemna foarte mult pentru
că investeam foarte mulţi bani în copiii noştri cumpărându-le teste şi alimente, analize
care deşi sunt gratuite, nu le prea poţi obţine
gratuit pentru că mereu se spune că nu mai
sunt fonduri. Un copil insulino-dependent,
primul lucru pe care-l face dimineaţa este să
îşi ia glicemia şi în funcţie de asta trebuie
să îşi dozeze insulina şi să-şi cântărească
carbohidraţii. El nu poate să mănânce fără
să ştie câţi carbohidraţi a mâncat. Pentru el,
viaţa înseamnă calcule permanente, au un
program riguros, dar ei nu se plâng, ei ştiu
că nu pot trăi altfel, că viaţa lor se măsoară
prin picătura de sânge şi cea de insulină, că
nu îşi pot permite vacanţa fără diabet.
Rep: Ce se întâmplă după ce copilul împlineşte 18 ani?
R.M: Acest grad accentuat la 18 ani le era tăiat pentru că erau încadraţi ca adulţi. Şi aşa
am luat-o de la început. Iarăşi memorii şi
iarăşi dispute. Le demonstram că acel copil
a făcut la 2 ani, 10 ani, 15 ani diabet, iar la 18
ani, boala a progresat. Acest grad le dă po-

sibilitatea de a primi o sumă modică pe care
o folosesc la cumpărarea testelor. Gradul de
handicap uneori poate fi un duşman pentru tânăr pentru că angajatorii nu doresc să
angajeze asemenea persoane de teama unor
consecinţe. Să nu uităm că unii tineri trăiesc
doar din acest minim ajutor de 270 lei.
La cei peste 18 ani le-au tăiat testele şi au rămas cu unul singur. Ei consideră că la 18 ani
şi o zi este adult, fără a ţine cont că sunt elevi
şi studenţi, fără venituri. Am reluat memoriile, întâlnirile la Ministerul Sănătăţii. Nu a
interesat pe nimeni.
În urma multor demersuri şi a unui proces
în care peste 30 de familii din ţară au dat în
judecată Ministerul Sănătăţii şi Ministerul
Muncii, unde s-a demonstrat că un copil de
7 ani nu are discernământ, nu cunoaşte literele, nu cunoaşte cifrele. Pe insulină scrie
a nu se lăsa la îndemâna copiilor, dar tu îi
puneai pen-ul în mână la 7 ani şi îl trimiteai
la şcoală să-şi facă insulina. S-a schimbat
această legislaţie şi s-a dat dreptul ca părinţii să stea acasă lângă copil până acesta împlineşte 18 ani. În urma acestei legi le este
oferită părinţilor o îndemnizaţie, dar le-a şi
mărit numărul de teste la 4/zi.

Momentan, sistemul naţional
suportă insulina gratuită şi
patru testere pe zi
Rep: De ce beneficiază copiii în acest moment de la stat?
R.M: Prin programul naţional de diabet,
toţi copiii beneficiază de insulină gratuită.
Primesc de asemenea 4 testere cu care se
înţeapă şi-şi determină glicemia, dar total

continuare pe pagina 3
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insuficiente pentru că un copil nu se înţeapă
numai la mesele principale. Tot timpul trebuie să fii lângă copil ca la două – trei ore
să îl înţepi.
Un aparat foarte important care se decontează prin programul naţional este pompa
de insulină, dar sunt foarte puţine în ţară.
Această pompă îţi permite să îţi administrezi insulina fără să te înţepi cu insulină la
fiecare masă sau să corectezi glicemiile mari.
Este un aparat, ca un mic computer, în care
introduci cartuşul de insulină, are un cateter
de silicon, la capăt cu o mică branulă pe care
o introduci subcutanat, iar tu, din aparat
dozezi din meniu câte unităţi de insulină ai
nevoie, după o corectă educaţie primită în
spital.
O mare facilitate ar fi folosirea acestor pompe care-ţi administrează insulina în paralel
cu senzorul de glicemie care-ţi monitorizează glicemia pentru că renunţi astfel să-ţi traumatizezi copilul.
Rep.: Apropo de senzori, ce puteţi să-mi
spuneţi despre noile tehnologii de monitorizare a diabetului?
R.M.: În urmă cu patru ani, am achiziţionat
printr-o sponsorizare, primul aparat de monitorizare continuă a glicemiei. De atunci
am realizat proiecte prin care am cumpărat
aparate şi le-am dat copiilor pentru a le arăta
că există o faţă mai prietenoasă a diabetului.
Acel senzor, odată implantat, transmite glicemia pe un aparat numit receiver sau direct
pe telefonul părintelui sau există un alt tip
care scanează senzorul. Sunt extrem de utile
pentru că nu-l mai înţepi pe copil, nu-l mai
traumatizezi şi ai glicemia din cinci în cinci
minute. Scopul proiectelor noastre este îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor bolnavi de DZ1 (insulino-dependent)
pe termen lung și îmbunătățirea calității
vieții .Dezavantajul acestor aparate este
faptul că sunt scumpe şi se găsesc numai în
străinătate, dar deja cred că o treime dintre părinţi le-au achiziţionat. Noaptea nu îl
mai trezeşti pe copil să-l înţepi. Aparatul are
alarme sonore, dacă copilul învaţă, e la şcoală, lucrează, doarme el te avertizează despre fluctuaţiile glicemiei şi trendul acesteia.
Părinţii pot astfel să vadă pe un telefon ori
ceas, glicemia copilului. Recent, zece copii

au primit câte un sistem de monitorizare cu
posibilitatea ca glicemiile să fie văzute atât
de părinte, cât şi de doamna doctor pentru
că datele sunt transmise pe un site .
Anul trecut am realizat un proiect unic în
ţară, DIA MOUNT , din dorinţa de a arăta
că un efort prelungit, bine monitorizat, nu
poate să prezinte un pericol. Demostrăm
astfel că dacă ai teste, senzori şi tot ce mai
e nevoie, copilul poate să facă orice. Am selectat un grup de tineri cu diabet şi în parteneriat cu Salvamont, SMURD şi doamna
doctor Muntean Irina, medicul diabetolog,
coordonator medical al asociaţiei, am făcut
o echipă frumoasă şi am urcat până la cota
2400. Vrem să continuăm proiectul şi în
acest an, aşa că în luna mai mergem din nou
într-o căţărare pe munte prin care vom marca trasee şi le vom curăţa, asta aşa pentru a
mulţumi naturii .
Rep.: Care ar fi nevoile pacienţilor?
R.M.: Un copil are nevoie aproximativ de
două cutii de testere pe săptămână în condiţiile în care îşi fac minim 6 – 8 glicemii/
zi pentru că îl înţepi la mesele principale, la
gustări, când face sport, când are o infecţie
sau pe timpul nopţii. Tocmai din acest motiv ar fi importantă suplimentarea testelor,
dar este nevoie şi de glucagon.
Glucagon, un produs de maximă urgenţă în
tratarea hipoglicemiei nu se găseşte în farmaciile din România din anul 2009, pentru
că l-au retras de pe piaţă din cauza preţului,
aşa că îl aducem din străinătate. Fiecare părinte se chinuie să facă rost de el, pentru că
fără acesta, nu îţi poţi lăsa copilul într-o tabără, la şcoală deoarece în caz de o hipoglicemie severă nu există multe soluţii pentru
a preveni o comă. O altă problemă majoră
pe care o sesizăm este lipsa de ace: ace de
înţepat pentru glicemie şi ace pentru administrarea insulinei. Şi ca exemplu: dacă un
copil primeşte 15 cartuşe de insulină pentru
trei luni, primeşte 15 ace, asta în condiţiile
în care dintr-un cartuş te înţepi cu un ac de
100 – 150 de ori, un ac de 5 – 8 milimetri.
Vă daţi seama cum arată acel vârf când pe
un copil îl înţepi de atâtea ori pe zi. Primim
ace ca pe bombonele. Nu sunt costisitoare,
dar sunt vitale; adică îl înţepi pe un copilaş
cu vârsta de un an, de o sută de ori cu un ac.

Rep.: Vorbiţi-ne despre activităţile în care
Asociaţia se implică şi pe care le organizează?
R.M.: Asociaţia din donaţii şi 2% din impozitul pe venit a asigurat ani de zile mii de
cutii de teste . 1 Iunie fără cutia de teste nu
există, Moş Crăciun la fel. Este un paradox
cum la evenimente, cei mici căutau plasa cu
dulciuri, iar părinţii urmăreau dacă le dădeai teste. Deci, teste, glucagon, produse alimentare, tot ce puteam ca Asociaţie să-i ajutăm pe copii. Am angajat psiholog pentru că
spitalul nu a vrut să angajeze psiholog, deşi
am explicat nevoia acestuia. Din anul 2007
am fost acreditaţi ca furnizori de servicii
socio-medicale. Suntem singura Asociaţie
din România pe profil diabet, care avem un
Centru de zi de educaţie şi consiliere, pentru
că de asta am avut nevoie pe lângă ajutoarele
materiale.
Numărul copiilor din Asociaţia noastră a
crescut, astfel încât, astăzi avem beneficiari
din şapte judeţe, care vin la evenimentele şi
activităţile noastre. Familiile caută să aparţină unui grup unde se discută despre diabet
şi problemele lor comune.
Am făcut diferite proiecte prin care am
încercat să-i atragem pe copii pentru a le
face educaţie şi altfel, să-i ajutăm oferindule materiale sanitare, informare, educaţie.
Apoi am făcut tabere de vară spre a-i încuraja să îşi gestioneze boala, singuri, în lipsa
părinţilor.
În 2016 la Gala Coaliției Organizațiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice (Gala COPAC) am primit premiul pentru cea mai
bună campanie pe sănătate pentru proiectul
ASCOTID Trail Race, o campanie de alergare pentru şi cu copiii cu diabet, care în acest
an ajunge la ediţia a IV-a.
În 2017 ne-am gândit să facem ceva mai
îndrăzneţ, aşa că am urcat cu 14 tineri pe
Ciucaş şi Făgăraş pentru că le-am cumpărat
sistemele de monitorizare a glicemiei încercând să demonstrăm Ministerului Sănătăţii că dacă investeşti în copii şi le cumperi
aparate de monitorizare, ei pot să facă orice.
De cele mai multe ori, aceşti copii cu diabet
sunt excluşi din diferite activităţi, fiind stigmatizaţi. De exemplu, la sport, foarte mulţi
profesori nu-i primesc de frica hipoglicemi-

ilor ce pot apărea după efort.
Îi înţeleg pe profesori pentru că nu se face
o educaţie în acest sens pentru cadrele didactice. Avem activităţi prin care mergem
în şcolile unde sunt copii la debutul bolii,
la orele de dirigenţie unde vorbim despre ce
este diabetul, cum se tratează, ce nevoi au
copiii, cum se manifestă la o hipoglicemie
şi să ştiţi că sunt foarte educative aceste ore.
Cred că rolul unui ONG este de a informa
societatea despre ce ar trebui să ştie ceilalţi
privind problema pe care o reprezintă, însă
uneori ajungi să substitui rolul unor instituţii care sunt responsabile de rezolvarea problemelor acestor categorii.
Diabetul a devenit un flagel şi cred că suntem datori să facem ceva în sensul educaţiei
copiilor să trăiască frumos, să practice sport,
să mânânce corect, să prevină sedentarismul, iar cei care deja au fost diagnosticaţi au
nevoie de ajutorul societăţii. Cum? Prin empatie, prin mai multă toleranţă, prin ajutor
pe care îl pot oferi având în vedere că este o
boală costisitoare.

Aş vrea să dau câteva sfaturi:

- Dacă urinezi des, consumi în exces apă,
slăbeşti, eşti obosit, transpiri fără motiv,
mergi la medic,
- Dacă ai persoane diagnosticate în familie,
se recomandă analize anuale,
- Consumul de dulciuri nu este cauza diagnosticării diabetului la copii,
- Singurul tratament în diabetul tip 1 este
insulina, nu există pastile sau ceaiuri miraculoase,
- Dacă o persoană are hipoglicemie, oferiţi-i
un plic cu zahăr, apoi apelaţi 112 ,
- Nu confundaţi diabetul tip 2, al adultului
sedentar sau consumator de alimente în exces cu cel de tip 1, caracteristic copiilor şi
tinerilor care sunt absolut normali însă în
timp pot dezvolta complicaţii cronice, precum retinopatia diabetică, neuropatia diabetică sau nefropatia diabetică.
- Pentru a ne găsi căutaţi www.ascotid.ro

pagină realizată
de Codruţa ROMANŢA

NR 130

4

ADMINISTRAŢIE

Proiecte de dezvoltare în comuna Lunca
Codruţa ROMANŢA

Teodor Vultur este la cârma comunei Lunca
din anul 1992 şi reuşeşte în fiecare mandat
să ducă la bun sfârşit proiectele propuse.
Iată că anul 2018 a început cum se poate
mai bine pentru comună, cu proiecte măreţe
şi lucrări demarate pentru bunul mers al
populaţiei pe care o păstoreşte.
Rep.: Cum a început anul 2018 pentru administraţia locală din Lunca?
Teodor Vultur: Mă bucur că am ajuns în
2018 să implementăm acest proiect pentru
drumul agricol, deoarece noi am demarat
imediat după alegerile din 2016, când am
depus un proiect la AFIR Alba Iulia unde am
fost selectaţi. Pe tot parcursul anului 2017
ne-am ocupat de procedura de achiziţie, avize şi tot ce mai era nevoie, iar în noiembrie
2017 am reuşit să adjudecăm lucrarea unei
firme câştigătoare din Târgu-Mureş. Lucrările au început în luna februarie a acestui an.
Se lucrează intens şi sperăm ca în luna august să fie finalizată această lucrare. Este un
proiect de nouă kilometri de drum agricol,
în valoare de un milion de euro.
Rep.: Ce puteţi să îmi spuneţi despre asfaltarea drumurilor comunale pe măsura 7.2?
T.V.: Acesta este un alt proiect al nostru, demarat tot în 2016 şi selectat în ianuarie 2017.
Am reuşit ca în data de 14 februarie, să avem
raportul de evaluare final. Avem un câştigător, o societate din Bistriţa Năsăud. Sper
să semnăm curând constractul de execuţie
pentru acest proiect în valoare de un milion
de euro, unde lungimea aproximativă din
proiect este undeva de până în şapte kilome-

Vultur Teodor - primarul comunei Lunca
tri de drumuri şi străzi comunale.
Rep.: Ştiu că mai aveţi şi un alt proiect,
tot pe partea de asfaltare străzi comunale.
Despre ce este vorba?
T.V.: Acest proiect a fost depus la Ministerul Dezvoltării pe Ordonanţa 28 PNDL.
Am semnat contractul de finanţare în luna
ianuarie, un proiect în valoare de 7.900.000
de lei pe o lungime de 12 kilometri, ceea ce
ar însemna toate străzile din comuna Lunca pe cele cinci sate. În momentul de faţă se
lucrează la proiectul tehnic şi documentaţia
necesară pentru obţinerea de avize pentru
a putea demara procedura de achiziţie a
lucrărilor. Este un proiect care cu siguran-

ţă ne aduce multe beneficii în primul rând
cetăţenilor din satele comunei, dar şi satisfacţia noastră, a celor care ne-am implicat
în această poveste de infrastructură din comună. Cu cele trei proiecte vom ajunge în
medie la aproximativ 30 de kilometri de asfaltări. Este o realizare mare pentru noi.
Rep.: Ce alte proiecte mai aveţi în comuna
Lunca?
T.V.: A început să curgă apa şi la moara
noastră, să zic aşa. De ce spun asta? Pentru
că am depus tot pe măsura 7.2 un proiect
de canalizare pe satele Băiţa și Frunzeni, în
valoare de un milion de euro, proiectul a
fost selectat, fiind declarat eligibil, aşteptăm

Asfaltări şi canalizare în comuna
Brâncoveneşti în anul 2018

făşoare activităţi sportive.
Într-o primărie şi într-o comună sunt multe
lucruri de făcut, infrastructura, drumurile
care nu sunt asfaltate. Nu există un an ca să
nu descoperi alte şi alte probleme care apar
într-o comună, pe lângă faptul că de 14 ani
de când sunt primar, am încercat şi sper că
am reuşit să rezolvăm problemele comunei,
dar în fiecare an şi în fiecare zi găseşti altele
care sunt necesare şi utile populaţiei.

Ördög Ferencz - primarul comunei Brâncoveneşti
Proiecte în infrastructură, dar şi proiecte
ce ţin de partea sportivă vor fi demarate în
acest an în comuna Brâncoveneşti. Ördög
Ferencz, primar aflat la cel de-al patrulea
mandat, ne vorbeşte despre aceste proiecte în
interviul de mai jos:
Rep: Care sunt proiectele pentru anul
2018?
Ördög Ferencz: În anul 2018 sper să reuşim
să definitivăm două proiecte mari şi aici mă
refer la introducerea apei potabile în Idicel
Sat şi Idicel Pădure şi asfaltarea străzilor laterale din Brâncoveneşti, Văleni şi Idicel Pădure. Mai avem un proiect unde am semnat
contractul cu Ministerul Dezvoltării pentru
canalizare pentru satele Brâncoveneşti şi Vălenii de Mureş. De menţionat faptul că asfaltarea este prin PNDR, iar canalizarea va fi
prin PNDL. Asfaltarea este în derulare, unde
aproximativ 50 – 60% este definitivat, chiar
şi acum se lucrează la poduri. Este vorba
despre 11,8 kilometri de asfalt.

Rep: Am înţeles că există un proiect şi pe
partea sportivă!
O.F.: Da, un alt proiect pe care ni-l dorim şi
sper să reuşim să-l începem este construirea
sălii de sport, pe care din păcate o să-l demarăm din bugetul local, dar pe parcurs sper să
primim şi un pic de ajutor, fie la rectificarea
bugetului ori din alte surse pentru că este
necesară această sală de sport. Din păcate,
Primăria Brâncoveneşti nu a avut teren suficient pentru construirea unei săli de sport,
însă în urmă cu aproximativ patru ani, am
cumpărat, evident, prin Hotărâre de Consiliu Local un teren de 25 de arii, care este
aproape de şcoală, în centrul satului. Am
organizat deja licitaţia, urmează să semnăm
contractul de execuţie cu firma câştigătoare
şi să demarăm lucrările pentru această sală.
Va fi o sală de sport multifuncţională, care
o să deservească în primul rând şcoala şi în
al doilea rând, tineretul din comună, care
în momentul de faţă frecventează săliile din
satele vecine, motiv pentru care doresc să le
ofer un loc în comuna noastră unde să des-

Rep: Cum arată bugetul Primăriei pentru
anul 2018?
O.F.: Bugetul Primăriei Brâncoveneşti este
foarte mare, dar din păcate, totuşi avem bani
mai puţini, având în vedere că în acest buget
sunt incluse şi sumele care le primim de la
AFIR pentru asfaltare şi sumele pentru apă.
Primăria comunei Brâncoveneşti în anul
2018 are mai puţini bani decât anul trecut,
cu un milion patru sute de mii de lei. Vă daţi
seama, în bani vechi, cam 14 miliarde lipsesc, dar nu ne lăsăm, ci încercăm să rezolvăm problemele cetăţenilor în mare şi ce nu
se poate rezolva, rămâne pentru anul viitor.
Rep: Aţi crescut impozitele şi taxele în
acest an?
O.F.: De impozite şi taxe nu ne-am atins,
am rămas la nivelul anului 2017. Aşa am
considerat noi, cei din aparatul primăriei şi
consiliul local, că nu e bine să ne atingem de
impozite, dar oricum, suma respectivă nu
a afectat foarte mult pozitiv bugetul, chiar
dacă le-am fi crescut. Aproximativ 90% reuşim an de an să colectăm din taxe şi impozite.

să intre în finanţare. Odată cu depunerea
acestui proiect, am depus şi pe măsura 7.6
pe Cămine Culturale, având două proiecte
pentru două Cămine în valoarea de 500.000
de euro. Aşteptăm raportul de selecţie de
la Alba Iulia, dar din informaţiile noastre,
avem toate şansele ca aceste două proiecte
să intre la finanţare.
Lucrăm pentru orice fel de proiect. Odată
cu şedinţa de buget, am avut consultarea cu
cetăţenii şi consilierii, toată lumea a fost de
acord și am prevăzut bani pentru încă câteva
proiecte pentru 2018. Aşa că avem în lucru
proiect de canalizare pentru satele Lunca,
Sântu şi Logig. Avem un drum care va face
legătura între localităţile Băiţa şi Lunca pe o
lungime de trei kilometri, ceea ce ar scurta legătura între aceste sate cu aproximativ
zece kilometri. Ce e drept, acestea sunt proiecte din bugetul local pentru care va trebui
să facem nişte eforturi.
În primăvara anului 2017, din bugetul local,
iluminatul public a fost făcut ca la carte şi nu
a fost făcut de faţada cetăţenilor. Am făcut
iluminatul public pe fiecare străduţă. Am
în comună 747 de stâlpi de iluminat, aşa că
sunt 747 de lămpi. Este un proiect de 70.000
de euro pentru care am făcut un contract pe
patru ani pentru care plătesc anual aproximativ 83.000 de lei pentru că nu puteam să
susţin o finanţare atât de mare într-un singur an din bugetul local.

ŞTIRI
Sprijin din partea Primăriei
Municipiului Reghin pentru
organizarea MAIFEST
An de an în Reghin, în luna mai este organizat evenimentul „MAIFEST – Serbarea de
Mai”, care în acest an va avea loc în data de
13 mai. Evenimentul este organizat de către
comunitatea de saşi din Reghin
Pentru buna desfăşurare a acestui eveniment, consilierii locali reghineni au aprobat
în şedinţa ordinară din data de 27 martie,
suma de 12.000 de lei, bani necesari în vederea susţinerii evenimentului, Primăria Municipiului Reghin, devenind astfel partener.
Această sărbătoare specifică comunităţii săseşti se organizează în Reghin din anul 1995,
devenind astfel tradiţie în oraşul nostru.
Evenimentul îşi propune să ofere publicului
iubitor de cultură şi muzică, o manifestare
culturală multietnică de calitate, la fel ca în
anii anteriori.
La eveniment participă pe lângă ansamblurile săseşti, ansambluri române şi maghiare.
Organizat ca de fiecare dată în a doua duminică din luna mai, „serbarea de mai” va
începe la ora 10.00 la Biserica Evanghelică,
urmând ca de acolo să se desfăşoare parada
porturilor populare, precedată de un program cultural. (C.R.)

Schimb de experienţă
între elevii de la „Alexandru
Ceuşianu” şi şcoala din Olanda
O delegaţie formată din 22 de persoane din
care trei cadre didactice şi 19 elevi de la
Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu”
se va deplasa în Olanda în luna mai a acestui
an. Deplasarea face parte din parteneriatul
încheiat cu Şcoala „Philips van Horne” din
Weert – Olanda.
Pentru această deplare, consilierii locali au
aprobat alocarea din bugetul local a sumei
de 25.000 de lei necesară deplasării acestei
delegaţii. (C.R.)
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Asociaţia „CIVITAS – Împreună pentru comunitate”
Codruţa ROMANŢA

Reporter: De unde a pornit ideea înfiinţării unei Asociaţii?
Mihaela Chirteș: Mărturisesc că ideea
Asociației am ”furat-o” de la fetița mea cea
mare, care, pe când avea 5 ani și începea să
înțeleagă că mama ei e învățătoare și cât de
frumoasă este această profesie, mi-a spus
că ar trebui să inventăm un loc doar pentru
copii, unde ei să se joace și să se bucure cât
de mult vor ei. Am trecut de sute de ori ideea aceasta prin filtrul minții mele de adult
până să încep să cred că este realizabilă și
să am curajul să vorbesc și altora despre ea.
Dar când, în sfârșit, am spus-o cu voce tare,
am avut norocul să fiu auzită de oameni care
i-au văzut potențialul și care au acceptat să
viseze alături de mine. Mai mult decât atât,
oamenii aceștia minunați care azi reprezintă
echipa Asociației CIVITAS - Împreună pentru comunitate și-au adus propriile vise ca și
contribuție. Astfel, am reușit să începem derularea unor proiecte care să vizeze, pe lân-
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gă copii, și alte categorii de persoane care se
află în dificultate din diferite motive și care
au nevoie de ajutor.

Rep.: Care este scopul pentru care a fost
creată aceasta?
Pr. Adrian Ganea: Scopul pentru care
Asociația CIVITAS- Împreună pentru comunitate a luat ființă este derularea unor
activităţi educative, culturale și sociale, eficiente și susținute. Activitățile vizează în
mod special copiii, tinerii, vârstnicii și toate
categoriile de persoane defavorizate care
necesită susținere și ajutor (rromi, persoane cu dizabilităţi fizice şi psihice, persoane
fără venituri sau cu venituri mici ori aflaţi
la nevoie, defavorizaţi, marginalizaţi), fără
deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, religie
sau orientare politică .
Rep.: Cine sunt membrii şi ce rol au aceştia în bunul mers al Asociaţiei?
M.C.: Asociația „CIVITAS- Împreună pentru comunitate” este formată dintr-o echipă

Mihaela Chirteş şi Adrian Ganea - membrii Asociaţiei CIVITAS - Împreună pentru comunitate
de cinci oameni care au în comun dorința
de a-și folosi energia și resursele pentru a
schimba în bine comunitatea în care trăiesc
și își desfășoară activitatea. Este vorba de
subsemnata, Mihaela Chirteș, profesor pentru învățământ primar la Școala Gimnazială
Solovăstru, preotul Adrian Ganea, Larisa
Hurducaci - reporter Ardeal TV, Dan Stavilă
și Dumitru Moldovan.
Rep.: Pe ce domenii vreţi să interveniţi/
ajutaţi?
A.G.: Principalul domeniu în care ne dorim să intervenim este educația. În comuna Solovăstru există copii care provin din
familii cu o situație materială dificilă, care
au nevoie de susținere pentru a nu abandona școala. La polul opus, sunt copiii care
au capacitățile și aptitudinile necesare pentru a face performanță și care au nevoie de
activități specifice care să vină în completarea celor de la școală și care să le stimuleze
dezvoltarea. În același timp, atenția noastră
se îndreaptă către persoanele din comună
aflate în situații dificile. Am pregătit câteva
proiecte care îi au ca beneficiari tocmai pe
aceștia, pentru că reprezintă o categorie de
oameni care au nevoie de atenție, de o vorbă
bună, dar și de diferite bunuri materiale care
să le facă traiul de zi cu zi mai plăcut.
Rep: Care sunt proiectele de viitor pe care
vreţi să le demaraţi prin Asociaţia pe care
o reprezentaţi?
M.C.: Proiectul de debut al Asociației are
două categorii de beneficiari. Este vorba despre elevii de la Școala Gimnazială
Solovăstru-Jabenița, care au rezultate bune

la învățătură, în special la Istorie. Ei se vor
bucura de o excursie cu tematică istorică
la Alba Iulia. Aici vor vizita Cetatea Alba
Carolina, Sala Unirii, Muzeul Unirii și alte
obiective turistice.
A doua categorie de beneficiari o reprezintă
familiile de vârstnici cu o situație materială
dificilă din satele Solovăstru și Jabenița. Cu
sprijinul membrilor asociației, dar și a voluntarilor, vom pregăti și distribui coșuri cu
alimente și alte produse specifice sărbătorii
Paștelui pentru aproximativ 50 de familii
din comună.
Pe viitor, ne dorim înființarea unui centru
de zi pentru copii, unde aceștia să se bucure de activități specifice vârstei lor, întrun ambient plăcut și ghidați de persoane
cu pregătire de specialitate în domeniul
educației.
Rep: Pentru a putea pune în practică proiectele propuse, o Asociaţie are nevoie şi
de voluntari. Aţi găsit oameni care să vă
ajute, să vă sprijine?
A.G.: Am avut bucuria ca imediat ce ne-am
anunțat intenția de a ne desfășura activitatea în comuna Solovăstru să găsim oameni
inimoși care să creadă în proiectele noastre
și să dorească să ne fie alături. Încurajăm pe
oricine dorește să se implice în activitățile
noastre în calitate de voluntar, să o facă
având încredere că timpul și efortul investit
îi va fi apreciat.
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RAGCL motiv de discuţii în CL Reghin
Unul dintre punctele de pe ordinea de zi din
cadrul şedinţei ordinare de consiliu local din
data de 27 martie, a fost „aprobarea studiului de oportunitate, în vederea stabilirii modalităţii de gestiune a transportului public
local de călători în Municipiul Reghin.”.
Înainte de a trece la proiectul de hotărâre,
Maria Precup, primarul Municipiului Reghin a comunicat câteva adăugări „domnul
Ionuţ Cengher a sesizat o problemă cu numărul de curse pe care le face la ora actuală
RAGCL. Am vorbit cu cei de la transport şi
vreau să spun că vom schimba anexa; este
din Planul de Mobilitate, nu din statistica
şi din realizările RAGCLului, deci pe Câmpului, Ierbuşului 12 curse, Iernuţeni – 20 de
curse, Apalina – 20 de curse, Pandurilor – 3,
Beng – 9, Gară – 2, Unirii – 3. Acestea sunt
cursele actuale, indicatorii vor fi modificaţi”.
Şedinţa a continuat cu intervenţia consilierului Ionuţ Cengher, care s-a arătat nemulţumit deoarece „Am primit o statistică pentru 2012 – 2016. În 2016 veniturile au fost
undeva la 730.000 lei, pe 2017 sunt 849.000
lei, din care să înţeleg că au crescut veniturile cu 120.000 lei. Tot aici avem număr de
călători transportaţi: 970.714; aproape un

milion de persoane. Asta este pe patru ani
ori pe un singur an? Că dacă e pe un an de
zile, vine 3750 pe o zi, la o capacitate de
3402. Zici că suntem ca la nebuni! Doamna
Portik mi-a spus că cei aproape un milion
de persoane transportate sunt pe patru ani
ori pe un an! Sâmbăta şi duminica nu circulă. La venituri, avem aproape 850.000 lei şi
cheltuieli cu personalul de 812.000 lei. Şi apă
de 60.000 lei. 60.000 de lei la transport? Le
dăm apă la oameni?” a întrebat consilierul
Ionuţ Cengher.
„E vorba de consumul de apă de la atelierul
de la RAGCL. Acolo sunt toate mijloacele de
transport. Probabil şi salubritatea, că nu este
spălătorie separat, nu este externalizat serviciul, îşi spală fiecare maşinile” a fost răspunsul primarului Maria Precup.
Discuţiile au continuat, oarecum în contradictoriu „Se transportă 3750 de persoane în
condiţiile în care capacitatea este de 3402,
asta mie mi-a demonstrat ce performanţă
are RAGCL-ul în trasport de persoane. Zic
că 11 ani să mai prelungit lucrul acesta, e
mult” a adăugat Ionuţ Cengher.
Consilierul Iulius Făgărăşan a dorit să intervină şi el, cerând în intervenţia sa un amen-

dament la proiectul de hotărâre, dar care nu
a trecut de votul consilierilor locali. „La toate şedinţele pe care le-am avut în legătură cu
RAGCL am susţinut şi susţin în continuare
că la RAGCL avem o problemă managerială.
Este o gaură neagră. În contextul în care ni
se prezintă un studiu de oportunitate neasumat, pentru că deocamdată nu ştiu cine l-a
făcut. Acest studiu zic că ar fi trebuit să intre
în procedură de dezbatere publică pentru că
până la urmă discutăm de transport în comun. Nu sunt de acord cu prelungirea şi doresc să depun un amendament la hotărârea
de consiliu prin care să externalizăm către
o societate deţinută integral de comunitatea
reghineană, deci de primărie, dar cu o structură managerială separată de cea a RAGCL-ului. Cred că vom obţine rezultate mai
bune pe o nouă structură managerială, unde
se vor ocupa doar de transport în comun şi
nu de alte lucruri şi unde teoretic, bugetul
RAGCL-ului rămâne la RAGCL, iar de la
trasport persoane să rămână pe transport
persoane. Alocăm bani, dar vreau să ştiu că
banul va fi gestionat corect!” a fost amendamentul cerut de consilierul Iulius Făgărăşan.
„Acest proiect de hotărâre l-am iniţiat pen-

Seminţe Libere – seminţe tradiţionale

Organizat la nivel naţional de România în
Tranziţie şi adoptat şi de Reghin pentru al
doilea an, „Seminţe Libere” a ajuns în acest

an la a doua ediţie prin implicarea reghinenilor Cristian Man şi Răzvan Ilieş. Locaţia
gazdă a fost şi în acest an clubul Dogma, un
eveniment menit să apropie comunitatea iu-

bitorilor de agricultură, unde s-au dăruit şi
primit seminţe.
„Ne-am adunat astăzi aici pentru a împărtăşi din surplusul nostru de semințe. Oferim
semințe, butaşi de plante, pomi, cine are
acasă îi aduce aici şi cine doreşte şi are nevoie primeşte. În acelaşi timp, dorim să strângem legăturile între membri comunităţii de
grădinari şi nu numai, să aflăm unul de la
altul experienţele fiecăruia în grădinărit, activităţile proprii pe care le are. Oamenii sunt
foarte deschişi, împărtăşesc din ce au, atmosfera e una relaxată, veselă. Avem şi un colţ
unde copiii desenează şi crează opere de artă
din seminţe.” a declarat Răzvan Ilieş.
S-au purtat discuţii libere despre experienţele celor care au experimentat diverse încercări în ale agriculturii, dar şi despre compost
urban şi permacultură. Chiar dacă trăim
într-o perioadă în care ni se pare mult mai
simplu să ne aprovizionăm de pe rafturile
magazinelor, cine este interesat să se hrănească sănătos şi să aibă un produs propriu
în cămara sa, se ocupă de grădinărit. „Cine
are un teren lângă casă şi are copii pe care
vrea să-i hrănească sănătos şi pe care vor să-i
înveţe să fie mai aproape de natură, continuă
să grădinărească. Munca la grădină începe
încă de anul anterior, cu pregătirea terenului pentru anul care urmează” menţionează
Răzvan Ilieş.
Cei care participă la aceste evenimente îşi
doresc ca recolta lor să aibă gustul legume-
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tru că suntem într-o formă finală de a accesa fonduri europene pentru mijloacele de
transport electrice şi pentru o parte din infrastructură pentru a extinde transportul în
comun. Trebuia să facem acest demers, este
necesar pentru depunerea proiectului european. Am auzit ce a spus domnul Făgărăşan,
această societate este una a Consiliului Local
unde suntem majoritari, unicul acţionar şi
nu consider că este necesar să externalizăm
serviciul şi să îl dăm la firme private pentru
că ştiu ce înseamnă. Să mai facem încă o societate comercială înseamnă altă logistică,
altă conducere şi se suprapun foarte multe
cheltuieli. Oricum era mult mai bine când
era şi apa pentru că cheltuielile generale şi
comune se repartizau pe mult mai multe elemente de cheltuieli. Aşa, cu cât vom restrânge mai mult activitatea, cu atât cheltuielile
generale şi comune vor fi o componentă
esenţială în preţul de cost”.
Conform materialului de şedinţă, RAGCL
Reghin dispune de şapte autobuze, vechimea parcului auto fiind cuprinsă între 14 şi
22 de ani, autobuzele având normă de poluare Euro 2 şi nonEuro, cu o capacitate cuprinsă între 55 şi 100 de locuri. (C.R.)

lor de altădată, aşa cum creşteau în grădinile
bunicilor. Proiectul reprezintă un schimb de
seminţe, prin care tinerii fermieri nu doar
schimbă aceste produse între ei, ci şi idei şi
sfaturi utile. (C.R.)

ANUNŢURI
Vând casa mare cu 6 camere, dependinţe:
grădină 21 arii. Reghin str. Gării, nr. 91.
Tel: 0742.817.292
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Parteneriat între Partidul Naţional Liberal şi Fundaţia
„Regina Maria”
La nivelul judeţului Mureş, Fundaţia Regina
Maria şi Partidul Naţional Liberal filiala
Mureş vor semna în aceste zile un protocol
de asociere. Proiectul constă în sprijinirea
reciprocă a tuturor acţiunilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Despre acest proiect,
ne vorbeşte Cristian Chirteş, preşedintele
PNL Mureş, care va fi declarat membru de
onoare ca preşedinte al acestui parteneriat.

Rep.: Vorbiţi-ne despre acest parteneriat.
Cristian Chirteş: Primele acţiuni concrete
urmează să le facem în decurs de trei-patru
săptămâni. La Târgu-Mureş vom deschide
cercul „Emil Dandea”, care va funcţiona în
partea din faţă a sediului PNL Mureş din
Piaţa Trandafirilor. Vom face cercuri similare în Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Sărmaşu şi bineînţeles în comunele care au eroi
reprezentativi, care şi-au dat viaţa în 1918.
Să nu uităm că şi Reghinul are un mare general, care a murit în 1918, motiv pentru
care vom deschide şi aici un cerc. Am identificat şi la Solovăstru un erou, ofiţerul Iulius
Şerbănaţ. Vom face întâlniri cu veteranii de
război în cadrul cercurilor, unde, în cadrul
acestor întâlniri, vom avea parteneriate cu
Asociaţia Veteranilor de Război din judeţul

Cristian Chirteş - preşedintele PNL Mureş
Mureş, cu Asociaţia Rezerviştilor, pentru că
la nivelul judeţului, director al acestor acţiuni, va fi Consilierul municipal de la TârguMureş, colonel Dumitru Pavel, care este astăzi rezervist şi care va coordona tot ceea ce
înseamnă legăturile dintre PNL şi acţiunile
desfăşurate pe linie militară, să spun aşa.
Rep.: Ce acţiuni se vor desfăşura în cadrul
acestor cercuri?
C.C.: În cadrul acestor cercuri vom face
concursuri de proiecte pentru elevi, pentru

liceeni şi studenţi. Vom face seri dedicate
unor mari eroi, seri literare. La Reghin, întro mare acţiune, vom comemora pe primul
primar liberal al Reghinului după 1918, primarul Suciu. Va trebui să facem o expoziţie
dedicată acestui primar, am avut prefecţi din
Mureş care au activităţi importante în Reghin şi să încercăm să aducem cât mai mulţi
tineri la aceste evenimente pentru a le arăta
istoria.
Rolul nostru, al Partidului Naţional Liberal
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este într-adevăr să arătăm tinerilor de azi ce
s-a întâmplat acum o sută de ani, iar membrii Partidului Naţional Liberal au contribuit decisiv, până la urmă la înfăptuirea Marii
Uniri, atât prin negocieri cât şi prin recunoaşterea Unirii.
Rep.: Ce alte proiecte mai are în plan PNL
Mureş?
C.C.: Este doar unul dintre proiectele pe
care Partidul Naţional Liberal le va derula
în judeţul Mureş. Un alt proiect se numeşte Ambasadorii Mureşului. Avem un site cu
acelaşi nume prin care vom promova în fiecare lună, minim o persoană ori o firmă din
judeţul Mureş, reprezentativi pentru judeţul
Mureş, firme care sunt recunoscute şi la nivel naţional ori internaţional, oameni care
aduc cinste, un copil, un medic renumit. Să
nu uităm că am deschis acest site cu profesorul doctor Horaţiu Suciu. Vom încerca să
deschidem Partidul Naţional Liberal şi spre
altceva decât pentru lupte politice.
Avem şi alte proiecte ale tinerilor liberali, ale
femeilor liberale, însă toate se vor subsuma
marelui proiect de sărbătorire al Centenarului Marii Uniri.
Codruţa ROMANŢA
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Satellitetracking.eu o
modalitate de a urmării
păsările migratoare

Datorită Grupului Milvus din Târgu-Mureş,
mai multe păsări migratoare din România
sunt echipate cu transmiţătoare, care transmit date referitoare la traiectoriile păsărilor.
„O parte dintre păsările călătoare care îşi petrec iarna în Africa, sunt urmărite prin emiţătoare satelitare care sunt montate pe spatele păsărilor. Un sistem cu ajutorul căruia se
poate urmări în fiecare zi locaţia păsărilor.
Cu astfel de mici emiţătoare, am aflat foarte

multe informaţii importante despre păsările călătoare care pot fi urmărite pe pagina
satellitetracking.eu. E interesant să observi
unde iernează, când încep migraţia. Este
un portal unde se pot viziona foarte multe
păsări din Europa, o modalitate prin care fiecare om poate vedea pe unde zboară, prin
ce ţări trece o pasăre migratoare” a declarat
ornitologul Papp Tamas. Tot ce trebuie să
faceţi este să selectaţi ţara de provenienţă a
păsării, respectiv să alegeți pasărea pe care
vreți să o monitorizați. Apăsați butonul –
VizuaIizare pe hartă – și puteți admira
mișcarea păsărilor alese pe hartă.
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Mark Endre – „am preluat această funcţie cu sufletul curat
şi să fac treabă”
Viceprimarul Municipiului Reghin, Mark
Endre a preluat această funcţie la scurt
timp după alegerile locale din 2016. Despre
funcţia pe care o deţine şi despre alte lucruri
ce ţin de administraţia oraşului, ne vorbeşte
în interviul de mai jos.

Rep.: V-aţi dorit această funcţie?
Mark Endre: În perioada cât am fost consilier în mandatul trecut, sincer să fiu, nu miam dorit această funcţie şi nu mă aşteptam.
A fost să zic aşa, o surpriză. Ca orice partid,
noi am sperat că vom câştiga alegerile, nu a
fost să fie, şi-atunci au urmat discuţiile între
partide. Acela a fost momentul în care am
fost propus, eu fiind numărul doi pe lista
UDMR la alegerile locale. Am cugetat două
zile şi două nopţi până am putut să cântăresc
situaţia cu bune şi cele negative, care urmau
după această decizie. Am decis până la urmă
să accept, iar partidul m-a susţinut.
Rep.: Ca cetăţean e uşor să critici conducerea. Cum se vede administrarea primăriei,
acum, din această funcţie?
M.E.: Se vede cu totul diferit. Am avut alte
păreri chiar şi când am fost de cealaltă parte
a baricadei, consilier local. Este totul mult
mai greu decât pare. Am preluat această
funcţie cu sufletul curat şi să fac treabă. Am
avut părinţi şi bunici, care au lucrat pentru
societatea din Reghin încercând să facă lucruri bune. Aşa am considerat şi eu că trebuie să îi urmez şi am preluat această funcţie
cu speranţa să fac ceva bun. Dar da, e greu,
nu e aşa de simplu pe cât pare, parcă e un teren mlăştinos. Ceea ce vrei să faci, proiectele
în care vrei să investeşti banul public cât mai
la vedere, cât mai sănătos în oraşul tău. Perioada de inerţie este foarte mare, iar asta este
deranjant. Ca exemplu, sensul giratoriu de
pe Gurghiului, un proiect simplu, dar care
a durat aproape doi ani. Un proiect uşor,
fără dificulţăţi, în schimb am avut nevoie de
două avize de la Ministerul Culturii şi Ministerul Apărării Naţionale, care au lungit
treaba foarte mult, peste doi ani am aşteptat
să primim avizele. Sunt proiecte, mai ales
cele europene, care au durată lungă până devin eligibile, până se dă startul pentru execuţia lucrărilor trec doi - trei ani. Aşa suntem
şi în cazul de faţă, avem câteva proiecte, care
aşteptăm să fie finanţate, să putem demara
lucrările.
Rep: Să vorbim puţin despre atribuţiile
dumneavoastră ca viceprimar.
M.E: Da, am destul de multe atribuţii pe
care le-am primit prin dispoziţie de primar,
printre care asistenţa socială, autoritate publică locală, poliţia locală, achiziţii, pieţe,
bazele sportive.

Mark Endre - viceprimarul Municipiului Reghin
M.E.: Eu sunt practic, înlocuitor de drept al
primarului. Când dânsa lipseşte, atunci mi
se deleagă şi atribuţiile pe care nu le am. Dat
fiind faptul că am fost cerut şi rugat să intrăm în această coaliţie, iar prin felul meu
de a fi, nu pot să am o relaţie rea. Eu zic că
avem o relaţie constructivă şi din această relaţie nu pot să rezulte decât lucruri bune din
care cetăţeanul să câştige, până la urmă.
Rep.: Aveţi deja o perioadă bună de când
deţineţi această funcţie. Aţi schimba ceva
în instituţia primăriei?
M.E.: E nevoie de mai multă eficienţă, aş
debirocratiza puţin sistemul. La taxe şi impozite se poate plăti deja online. Pentru a
răspândi ideea că nu toată lumea trebuie să
stea la coadă, s-au împărţit flayere pentru ca
lumea să înţeleagă că este mult mai util şi
mai avantajos. La birouri, să zicem că sunt
cinci oameni, aici nu toţi trag căruţa în aceiaşi direcţie sau cu aceiaşi eficienţă. Alături
de doamna primar, încercăm să găsim o soluţie de a evalua angajaţii noştri, cu o firmă
externă, care incognito, fără să ştie angajaţii, să apară cineva în control, ca un client
obişnuit. Cam aşa ceva ne-am dori să putem
implementa pentru că, bineînţeles, când intrăm noi în birou se comportă într-un fel,
când vine un străin se comportă altfel.
Sunt birouri unde volumul de muncă este
foarte mare, cum este de exemplu cel de
asistenţă socială, unde sunt momente când
e explozie, vin asistaţii sociali, diverse cazuri
de anchetă, astfel că sunt solicitaţi la maxim.
Sunt şi birouri unde doar cu fluctuaţii. La
registrul agricol încep campaniile cu APIA,
aşa că acolo, de dimineaţa până seara vin
fermierii pentru adeverinţe şi diferite acte
necesare pentru depunerea dosarelor.

Rep.: Sunteţi mâna dreaptă a primarului.
Cum este relaţia dumneavoastră în calitate de viceprimar cu primarul Municipiului
Reghin, Maria Precup, având în vedere că
sunteţi şi din partide diferite?

Rep.: Credeţi că am reuşi cumva să responsabilizăm cetăţeanul?
M.E.: Nu ştiu noi ca administraţie în ce măsură am putea să îi responsabilizăm, însă cei
şapte ani de acasă sunt platforma necesară
pentru orice cetăţean, asta este baza. Dacă
omul nu este educat de acasă, dacă nu are
simţul civic şi nu cunoaşte bunele maniere

O delegaţie de aproximativ 25 de elevi din
Nagykőrös – Ungaria, oraş înfrăţit cu Municipiul Reghin, au poposit miercuri în Reghin. Grupul a ajuns joi, 15 martie, la sediul
Primăriei unde s-au întâlnit cu Mark Endre,
viceprimarul Municipiului Reghin, ocazie
cu care s-au purtat diverse discuţii legate
de prezenţa lor în oraşul nostru. În toamna
anului trecut s-a semnat un parteneriat între
Colegiul Reformat „Arany János “ din Nagykőrös şi Liceul „Petru Maior” din Reghin.
„ Am fost chemaţi şi am participat cu ocazia
zilelor „Arany János” cu un grup de elevi de
la liceul nostru în oraşul Nagykőrös, astfel
încât în prezent, un grup de acolo este în vizită în oraşul nostru. Elevii din Nagykőrös

au scris un proiect, care a fost aprobat de
Ministerul Resurselor Umane din Budapesta, în urma căruia au câştigat o sumă importantă pentru a menţine această legătură
cu titlul de „Moştenirea literară comună”.
Având în vedere că Arany János a trăit şi la
noi, apoi s-a mutat la Nagykőrös unde a fost
profesor, copiii au pregătit proiecte pe teme
literare, care au fost prezentate acolo şi cu
care au participat şi la un concurs. Am venit
astăzi la primărie unde s-a povestit despre
oraş şi despre aceste parteneriate care funcţionează şi în rândul elevilor, dar şi în rândul
adulţilor, respectiv între cele două Primării”
a declarat Martha Crişan, director adjunct al
Liceului „Petru Maior” din Reghin.

Elevii din Nagykőrös în vizită la Reghin

este foarte greu să-i îndreptăm noi. Încercăm să-i amendăm, tot timpul le recomand
celor de la poliţia locală să fie mai exigenţi,
să fie mai mult pe teren. Mai ales pe liziera oraşului, pe lângă păduri, să vedeţi ce se
întâmplă. Există oameni cărora degeaba le
dai amenzi pentru că dacă-i execuţi, nu au
nimic şi rămâne în debitul nostru amenda
şi nu facem altceva decât să ne încărcăm.
Ori sunt oameni care se rușinează când i-ai
prins aruncând ceva, dar legea e valabilă
pentru toţi şi trebuie sancţionaţi.
Rep.: Primăria Târgu-Mureş intenţionează deschiderea unei gropi pentru deşeurile din construcţii. O astfel de soluţie cred
că ar fi binevenită şi la noi. Ce am putea
face să-i ajutăm şi noi pe reghinenii care
vor să scape de aceste deşeuri? Pentru că
până la urmă am scăpa lizeierele pădurii
de gunoaie...
M.E.: Da, este o temă pentru care purtăm
discuţii de mai bine de un an cu doamna
primar. În primul rând trebuie să identificăm un teren, un spaţiu adecvat, care trebuie
să fie aprobat şi de cei de la Mediu pentru că
nu o să fie o groapă, pe care să o astupăm,
ci va fi o platformă betonată, împrejmuită
cu gard, unde se va depune molozul contra
unui preţ simbolic, după care, dacă există
solicitări pentru acesta pentru umplutură
la fundaţii, să-l putem oferi. După ce vom
identifica acest spaţiu şi vom avea toate avizele, putem demara un proiect în acest sens.
E o necesitate şi o solicitare a cetăţenilor pe
care sperăm ca anul acesta să putem să o finalizăm.
Rep.: Ce credeţi că i-ar mai lipsi Reghinului?
M.E.: Ducem lipsa unei piste pentru biciclete, zone de agrement, complex sportiv,
cinematograf, zonă industrială conform
standardelor care cât de cât să satisfacă toate
nevoile unui investitor străin.
Rep.: Ce proiecte are Reghinul pentru
anul acesta?
M.E.: Avem proiecte pe care unele nu le-

„Ne bucurăm că am avut ocazia de a primi
aceşti copii, chiar cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Aceste schimburi de
experienţă între elevi sunt importante, deoarece copiii sunt viitorul nostru. Avem
înfrăţiri cu mai multe oraşe din mai multe
ţări şi schimb de experienţe între elevi din
Polonia, Olanda, Moldova” a declarat Mark
Endre, viceprimarul Municipiului Reghin.
De la sediul Primăriei, elevii au plecat spre
Liceul „Petru Maior” pe care l-au vizitat, fiindu-le prezentată oferta acestei instituţii de
învăţământ. Astfel de parteneriate vor mai
continua între elevii reghineni şi cei din Nagykőrös, mai ales că este deja stabilită următoarea vizită pe care Reghinul o primeşte în

am putut finaliza anul trecut şi le preluăm
anul acesta, dar şi proiecte pe care vrem să
le demarăm anul acesta, cum ar fi extinderea zonei Axente Sever unde vrem să lărgim
spaţiul prin expropierea unei clădiri pentru
că de obicei se creează ambuteiaje din pricina maşinilor de mare tonaj şi se creează
discomfort. Avem apoi un proiect pentru
străzile Ierbuş şi Salcâmilor din fonduri guvernamentale, un proiect prin PNDL pentru
canalizare şi reabilitare drum. Este o lucrare necesară pentru că acolo este tot traficul
greu, iar drumul arată foarte rău. Lumea ne
atacă că nu suntem conştienţi cum arată,
dar circulăm şi noi zilnic pe acolo. A fost
anotimpul rece când lucrările nu au putut fi
demarate. Momentan o să facem lucrări de
plombare pentru că nu merită să investeşti
mult pentru că urmează acele lucrări de canalizare şi asfaltare. Hala Agroalimentară
care este în faza de licitare a lucrării undeva
prin luna martie-aprilie se va licita, şi cel târziu în mai să înceapă lucrările, dacă timpul
ne va permite. Este un proiect frumos, vom
fi şi noi civilizaţi, fără să mai vindem totul în
aer liber la tarabe.
Cu cinematograful ne chinuim pentru că am
depus un proiect care a suferit foarte multe
modificări şi am fost nevoiţi să luăm totul de
la zero din pricina cerinţelor de la ISU după
incendiul de la Colectiv. Avem acum un studiu de fezabilitate care este în elaborare la
Bucureşti şi sperăm să avem cât mai repede
avizele. În cartierul Apalinei urmează modernizarea străzilor Cimitirului şi Margaretelor, aici este lucrarea licitată, aşteptăm vremea bună. Sunt două străzi destul de lungi.
Se vor face lucrări şi la blocul 57 din cartierul Unirii, o platformă betonată pentru parcări şi tot ce ţine de acel bloc. Avem şi câteva
loturi de stradă, cum ar fi strada Muncitorilor care trebuie asfaltată şi unde am dat de
multe necunoscute care ne-au împins foarte
mult în perioada de iarnă şi nu am putut finaliza lucrarea. Strada Câmpului este şi ea
pe listă, un proiect în valoare de 5 milioane de lei pentru care aşteptăm finanţare. Pe
Câmpului avem multe cereri, am terminat
canalizarea şi acum sper să putem aşterne
covor asfaltic.
Rep.: Stadionul Avântul ar fi un loc minunat pentru a face un centru sportiv la standarde europene...
M.E.: Pentru a putea obţine fonduri europene sau guvernamentale, singura lor cerinţă
este să avem acces auto direct, lucru care ne
lipseşte momentan pentru că variantele care
le avem acum, prin parc şi zona Kaufland
nu sunt agreate. Vrem acolo un complex cu
bază sportivă, piscină, teren de fotbal, teren
de tenis, pistă de alergare, dar până să depunem proiectul trebuie să găsim rezolvare
pentru accesul auto direct. Varianta cea mai
bună pentru acces ar fi în zona digului, unde
să facem un pod potrivit pentru accesul
auto.

luna mai, de această dată elevi de gimnaziu,
urmând ca abia anul următor un grup de
elevi reghineni să întoarcă vizita. „Consider
că va fi o relaţie care se va dezvolta în timp.
Mă bucur că am avut această oportunitate
de a crea relaţii. Avem scrise proiecte pentru
mobilitate, proiecte Erasmus, însă nu ştiu
dacă vom primi fondurile necesare pentru a
putea merge şi în alte ţări” a adăugat Martha Crişan, director adjunct la Liceul „Petru
Maior”.
Delegaţia de elevi din Nagykőrös a vizitat
mai multe obiective turistice şi au făcut o
excursie la Cheile Bicazului, Sovata şi Gurghiu. (C.R.)
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Elevii au învăţat din tainele meseriei de hornar

Aproximativ 29 de elevi din clasa zero, grupa Fluturaşilor de la Şcoala „Florea Bogdan”
din Reghin însoţiţi de învăţătoarea Daniela
Pescăruş s-au prezentat la primele ore ale dimineţii, la sediul Asociaţiei ASFOCH unde
au fost întâmpinaţi de preşedinţele Asociaţiei, Mircea Bălşoianu şi Cristian Simion, directorul Academiei ProHornar din Reghin.
Acţiunea a fost organizată în cadrul Săptămânii Școala Altfel.
„Este o activitate deosebită, foarte reuşită
mai ales că în momentul în care le-a fost
propusă pauza de suc, copiii şi-au arătat dorinţa de a continua. Asta dovedeşte că este
o activitate palpitantă, care le place foarte
mult, tocmai pentru că totul este explicat

la nivelul lor de înţelegere. Având în vedere
că este Săptămâna Altfel ne dorim să facem
ceva diferit, copiii să intre în contact cu ceva
cu ce nu se întâlnesc în fiecare zi, iar această
meserie este din păcate o meserie puţin cunoscută, mai ales în rândul copiilor” a declarat Daniela Pescăruş, cadru didactic.
S-a lucrat interactiv cu toţi copiii prezenţi,
iar meseria de hornar a fost explicată copiilor, ca o poveste, care a prins foarte bine
în rândul micilor şcolari. Le-au fost arătate
diferite unelte indispensabile coşarilor profesionişti, iar unealta care a fost tare apreciată în rândul celor mici a fost camera de
videoinspecţie.
„Le-am prezentat micuţilor, atât cât pot ei

să asimileze la această vârstă de 6 – 7 anişori
şi spre surprinderea mea au fost destul de
atenţi. La un moment dat, când am vrut să
iau o pauză pentru ca micuţii să poată bea
un suc, spre surprinderea mea nu au ales
pauza, ci au dorit să continuăm. Important
este să ştie şi să înveţe minimul de informaţii la această vârstă legat de foc, de căldură şi
de munca coşarului ca şi prevenţie. Le-am
prezentat şi o parte din uneltele de lucru cu
ajutorul cărora se poate curăţa o sobă, periile mai uzuale. Astfel de acţiuni sunt benefice
şi ne dorim să fie cât mai multe, cu cât mai
mulţi copii implicaţi. Cine ştie, poate în viitorul apropiat, poate fi o alternativă de viitor
pentru cei mici, pe latura profesională” a de-

12

clarat Mircea Bălşoianu, preşedintele Asociaţiei ASFOCH.
Povestea hornarilor şi a uniformei pe care
aceştia o poartă a fost expusă de către Cristian Simion, directorul Centrului de instruire şi perfecţionare a membrilor ASFOCH,
Academia ProHornar. Copiii au învăţat care
este istoria eşarfei purtată la gât de hornari
la ţinuta de gală, cât şi povestea jobenului.
Copiii nu au plecat cu mâna goală de la hornari, ci au primit dulciuri, sucuri şi chiar
hornari în miniatură pentru a le purta noroc.

Alice, câinele din rasa Akita American apreciat la expoziţia
canină de frumuseţe

În perioada 24 – 25 martie s-a desfăşurat
la Bistriţa expoziţia canină „Bistrizer Burg
Dog Show”, eveniment cu participare naţională şi internaţională, organizat de Asociaţia
Chinologică Bistriţa-Năsăud în parteneriat
cu Primăria Municipiului Bistriţa.
Pe lângă sutele de participanţi din România
au fost prezenţi şi expozanţi din ţări precum
Polonia, Cehia, Slovacia, Ucraina, Danemarca, Republica Moldova, Ungaria, Serbia,
Rusia, Belgia, Suedia.
La prima participare s-a aflat şi reghineanul
Dan Ormenişan, alături de Alice, un câine
în vârstă de un an şi trei luni, din rasa Akita
American, din părinţi campioni. Patrupedul
reghineanului s-a întors acasă de la expoziţia de frumuseţe cu rezultate foarte bune
la categoria junior, unde câinele său a participat, obţinând două calificative excelent I
internaţionale cu titlul C.A.C.I.B (Certificat
de Aptitudine pentru Campionatul Internaţional de Frumuseţe) şi un calificativ foarte
bine II la C.A.C. naţional (Certificat de Aptitudini pentru Campionat).
Pentru a putea deveni câine campion, Alice

are nevoie de trei titluri C.A.C din care minim unul obţinut în expoziţia C.A.C.I.B., aşa
că pentru a îmbogăţi palmaresul patrupedului, Dan Ormenişan doreşte să participe în
viitorul apropiat şi la alte expoziţii alături de
Alice.
Şi cum nu poţi învăţa de unul singur, ai nevoie de un antrenor, motiv pentru care şi

Dan Ormenişan a urmat cu stricteţe sfaturile şi învăţăturile primite de la antrenorul
Răzvan Polercă din Târgu-Mureş în ceea ce
priveşte dresajul de ring.
În urma acestor rezultate obţinute de Alice
la clasa juniori a primit şi dreptul la montă.
„Am decis să particip la această competiţie
din dragoste faţă de animale. M-am gândit

că dacă tot am investit în acest câine născut
din părinţi campioni, pe care am dat o sumă
mare de bani, am zis că merită să încerc pentru a avea rezultate. Au fost înscrişi în competiţie 18 câini din rasa Akita American din
care 8 la clasa junior, unde am participat şi
noi. Am avut mari emoţii, dar am trecut peste și iată că Alice a fost un câine apreciat” a
declarat Dan Ormenişan.
Fiind iubitor de animale încă din copilărie,
odată cu trecerea timpului a făcut o pasiune pentru câinii de rasă, astfel încât din anul
2011 început să crească Malamut de Alaska
şi Husky. „Anul trecut am cumpărat acest
câine, iar în momentul de faţă este singurul
câine pe care-l mai am. Pentru a reuşi să o
fac campioană naţională la categoria ei, trebuie ca în maxim două luni să mai particip
la un concurs, dar unde să primească calificativul de excelent I. După următoarea competiţie urmează să o împerechez cu un câine
campion, am găsit deja pe cineva la TârguMureş cu titluri” a adăugat Dan Ormenişan.
Codruța ROMANȚA
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„Minerale, roci, fosile” proiect finanţat de Fondul
Ştiinţescu Mureş
„Minerale, roci, fosile” proiect al Gimnaziului „Florea Bogdan” din Reghin este unul
dintre cele 14 proiecte care au câştigat finanţare în ediţia a II-a a Fondului Ştiinţescu
Mureş. Proiectul a primit suma de 7000 de
lei, bani care au fost folosiţi pentru achiziţionarea a două stereomicroscoape și pentru
alte materiale care ajută la procesul educativ.
În acest context, elevii clasei a VII-a A de la
Gimnaziul „Florea Bogdan” au participat,
joi, 29 martie, la o activitate interactivă de
laborator, având ca temă „Mijloace optice
de observare în mineralogie”. „Săptămâna
„Şcoala Altfel” consider că este cea mai bună
perioadă pentru a desfăşura activităţile din
cadrul proiectului „Ştiinţescu”. Tema generală este „minerale, roci, fosile”, o abordare
educativă pluridisciplinară. Este un proiect
finanţat prin fondul Ştiinţescu în parteneriat
cu Fondul Comunitar Mureş. Acest proiect
educativ este împărtit în opt teme printre
care folosirea stereomicroscoapelor, la care
aţi asistat astăzi, iar copiilor le place foarte
mult” spune profesorul de geografie-istorie,
Szabo Arthur.
În cadrul aceluiaşi proiect, urmează câteva
excursii în ţară, la Cheile Turzii, la Muzeul
de mineralogie din Cluj şi din Gheorgheni,

dar şi o deplasare pe Valea Gurghiului după
mostre de sare şi apă sărată. Toate acestea
activităţi pentru ca elevii să înveţe şi ce înseamnă munca de teren. „Au fost derulate
acţiuni legate de experimente de fizică şi
chimie legate de minerale şi roci. Se mai
derulează şi o temă ce ţine de lemn fosil şi
dinozauri. Intenţionăm să ajungem cu un
grup de elevi şi la Noaptea Muzeelor la Târgu-Mureş. Până la urmă cei care au e câştigat
sunt elevii pentru că încercăm să-i apropiem
de acest domeniu, pentru că majoritatea oamenilor, dar în special copiii, sunt impresionaţi atunci când ies din muzee şi poate nu
le vine să creadă că există şi astfel de eşantioane, de piese” a adăugat profesorul Szabo
Arthur.
Acesta a dorit să aducă ceva din frumuseţea naturii în faţa elevilor, astfel încât a adus
obiecte ce ţin de mineralogie din colecţia
personală, tocmai pentru ca şi elevii să se
bucure de aceste valori ale mediului natural. „Elevii au putut vedea eşantioane, agat
de gurasada, calcedonii, cristale, lemn fosil,
eşantioane de nisip din insulele Maldive şi
insula Bali, dar şi multe altele” a conchis profesorul de geografie-istorie, Szabo Arthur.
(C.R.)

„Poezia, comoară din sufletul meu” Locul de desfăşurare al pieţei de joi
concurs interjudeţean organizat în şi sâmbătă mutat pe strada Nicolae
comuna Deda
Bălcescu
Cum există toate şansele ca în acest an Piaţa
Agroalimentară să intre în construcţie, primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a
precizat în cadrul şedinţei Consiliului Local
Reghin din data de 27 martie, faptul că a găsit o soluţie de moment pentru perioada în
care vor fi demarate lucrările la Piaţa Agroalimentară din zona Pieţei de Joi. „La Piaţa
Agroalimentară a fost licitaţie, încă nu s-a
definitivat pentru că am înţeles că este în perioada de contestaţii. Domnii care lucrează
la ora actuală în piaţă au făcut o petiţie către
Cea de-a IV-a ediţie a concursului interjudeţean de recitare, intitulat „Poezia, comoară din sufletul meu” s-a desfăşurat la Bistra
Mureşului, comuna Deda, joi, 28 martie. La
concurs s-au înscris elevi din 18 şcoli din
judeţul Mureş, Componenţa juriului a fost
formată din profesori de la Liceul „Vasile
Netea” din Deda: Gheorghe Dărăban, Liliana Covrig şi Anca Moldovan. „Pentru că
acest concurs este încadrat în proiectele interjudeţene, avem protocoale de colaborare
semnate cu participanţi din alte 20 de judeţe, care vor participa la secţiunea participare
indirectă. Elevii vor recita câte o poezie pe
clasă, fiind selectat în urma unui concurs în
clasă, un singur elev şi vor fi jurizaţi de profesorul de limba română de la Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda”, a declarat
Maria Vlasa, organizatorul concursului.
Concursul este destinat ciclului primar, de la

clasa pregătitoare până în clasa a IV-a. Sala
plină a Căminului Cultural din Bistra, a dovedit că atât cadrele didactice, cât şi elevii,
apreciază şi oferă interes pentru astfel de
concursuri.
Rând pe rând, elevii au urcat pe scenă, unii
cu emoţii, alţii degajaţi, recitând poezia
pregătită pentru acest concurs. „Pentru că
acest concurs nu are o temă anume, cadrele didactice au avut libertatea să îşi aleagă
poezia potrivită elevului pe care l-au trimis
la concurs. Juriul a apreciat în mod deosebit intonaţia şi calitatea artistică a elevului,
dar un punct bun este şi costumaţia ori dacă
elevul are decor adecvat poeziei. Se iau în
considerare mai multe elemente, dar cel mai
important lucru este latura artistică a elevului” a declarat Maria Vlasa, coordonator al
proiectului.
(C.R.)

Delegaţie din Reghin în Nagykőrös
O delegaţie se va deplasa în Ungaria în
perioada 21 – 24 iunie 2018 în localitatea
Nagykőrös la „Festivalul Vişinelor”. Din delegaţie vor face parte consilierii Marian Ovidiu, Kelemen Szobolcsi, Horea Gheorghe,
Dragoş Pui şi Alexandru Puşcaş, alături de
viceprimarul Mark Endre.
Între Municipiul Reghin şi Nagykőrös există
o colaborare încă din anul 1994, prin care
s-a luat angajamentul de a se realiza schimburi culturale între asociaţii, fundaţii, insti-

tuţii publice, cetăţeni, precum şi realizarea
unor proiecte bilaterale în toate domeniile,
contribuind astfel la o mai bună înţelegere
reciprocă între cele două localităţi, în contextul european.
În acest an, Nagykőrös aniversează 650 de
ani de la ridicarea la rang de oraş, iar acest
eveniment la care reghinenii sunt invitaţi
este organizat din anul 2014, fiind o bună
ocazie pentru schimburi de experienţă profesională şi culturală. (C.R.)

conducerea Primăriei Reghin în care cer o
informare legată de cum şi unde vor funcţiona în perioada cât va fi şantier în această
zonă. Am avut o mică întâlnire, dar care v-o
propun şi dumneavoastră spre dezbatere ca
să blocăm strada Nicolae Bălcescu pentru că
este reamenajată, largă, astfel încât pentru
zilele de joi şi sâmbătă să funcţioneze acolo.
Dacă sunteţi de acord ori dacă aveţi alte propuneri?” a precizat Maria Precup.
(C.R.)

Concursul internaţional de
matematică „Geller David” a ajuns
la cea de a XV-a ediţie

A XV-a ediţie a concursului internaţional de matematică „Geller David” desfăşurat an de
an la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” din Reghin, a avut loc joi, 29 martie. „Este
o ediţie jubiliară pentru că ne aflăm la cea de-a XV-a ediţie a concursului internaţional de
matematică. De asemenea trebuie să menţionăm faptul că este şi un an important pentru
noi pentru că vom aniversa în curând 15 ani de când unitatea noastră şcolară a primit denumirea de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu.” a declarat Jan Timuş, directorul Şcolii
Gimnaziale „Alexandru Ceuşianu”.
Concursul a fost destinat elevilor din clasele V – VIII. Aproximativ 160 de concurenţi din
ţară au participat la acest concurs de matematică, în special din judeţul Mureş, dar şi 61 de
concurenţi din străinătate, fiind prezente trei delegaţii din: Republica Moldova, Ungaria şi o
premieră a fost delegaţia din Grecia.
„Gradul de dificultate este ca de obicei unul ridicat pentru că aceasta este menirea principală
a concursului, de a pune pe elevi în situaţii de concurs de excepţie” a adăugat directorul Jan
Timuş. (C.R.)
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Camera web de la cuibul de
berze de la Dumbrăvioara este
activă
Stolurile de berze migratoare sunt în drum
spre România, întorcându-se din ţările calde, unde şi-au petrecut iarna, acest fapt fiind
confirmat de cipul pe care berzele îl poartă.
„Odată cu luna martie, noi, Asociaţia Grupul Milvus, ne place să credem şi să spunem
că vine primăvara şi că berzele, care sunt şi
vedetele Asociaţiei noastre, se reîntorc. În
acest sens, am pornit deja camera web, care
se poate accesa online pe pagina milvus.ro”
a precizat Iulia Vizi.
Camera de la Dumbrăvioara este prima de
acest tip din România. Prima cameră a fost
amplasată în 2007, dar pe atunci nu era online, ci se putea vedea doar în Muzeul Berzei, care era într-o casă sub cuib. Deşi au
existat diferite probleme cu această cameră
din pricina internetului de proastă calitate şi
căderii de curent, iniţiatorii nu s-au dat bătuţi şi au continuat să caute soluţii pentru a
putea oferi vizitatorilor online o bună calitatea a filmării. Anul trecut, acest site a avut
peste 35 de mii de utilizatori, care au accesat
pagina de 230 de mii de ori. Există proporţie de 15% vizitatori noi, cu precădere din
Polonia, Germania, dar şi din oraşele mari
din România cum ar fi Bucureşti, Cluj sau
Timişoara. „Se întâmplă lucruri interesante
în cuib, probabil că şi asta atrage vizitatorii
pe site-ul nostru, pentru că putem să observăm cum vin berzele, cum îşi aştern cuibul
şi cum îşi cresc puii. Comentariile sunt savuroase, oamenii trăiesc fiecare clipă. Anul
trecut povestea a fost mai tristă pentru că
au fost patru pui în cuib, dar în urma unei
furtuni, unul dintre ei a murit. Tristeţea a
fost generală şi chiar am primit mesaje de
condoleanţe. Apoi părinţii s-au concentrat
pe creşterea celorlalţi trei pui, astfel încât în
luna august, vizitatorii au putut vedea primele încercări de zbor ale noilor berze” a
declarat Iulia Vizi.
Invitaţie la concurs
Pentru a încuraja vizitatorii să urmărească
aceste berze, an de an, Asociaţia organizează un concurs pe facebook, prin care primul care observă întoarcerea berzei în cuib,
trebuie să trimită un print screen cu ora şi
minutul. „Vreau să vă spun că primim sute
de mesaje cu print screen-uri şi trebuie la
secundă să analizăm care a fost prima fotografie” a adăugat Iulia Vizi.

Berzele negre rare şi retrase

Berzele negre există în mai multe zone din
judeţ, spune ornitologul Papp Tamas. „Este
o specie foarte retrasă, nu cuibăreşte în localităţi, ci în pădurile cele mai umblate. Se hrăneşte pe câmp, din pâraie de munte. O specie pe care noi ca ornitologi o căutăm foarte
mult şi este foarte greu de văzut, atât cuibul
cât şi pasărea în sine. Anul acesta a fost observată destul de devreme o barză neagră în
Odorhei” a declarat Papp Tamas.
La iniţiativa Ministerului Educaţiei şi a
Ministerului Justiţiei, Şcoala Gimnazială
„Alexandru Ceuşianu” din Reghin a marcat
în perioada 5 – 9 martie săptămâna juridică, menită să îi apropie pe elevii de clase
generale de tot ceea ce înseamnă educaţia
juridică. În perioada 5-9 martie 2018, judecători, procurori, avocați, notari, executori
judecătorești, consilieri juridici și mediatori
cu studii juridice au fost prezenți în școli, pe
bază de voluntariat, pentru a susține cursuri
de educație juridică pe teme de interes pentru elevi și profesori, ca de exemplu: drepturile copilului, familia și violența în familie,
drepturile și libertățile fundamentale ale
omului, consecințele propriilor fapte, răspunderea penală, comunicarea și spațiul public virtual, aspecte generale privind cadrul
juridic național, european și internațional,
fenomenul „bullying”, sistemul judiciar din

Agricultorii primesc subvenţii pentru
terenurile de hrănire a acvilei ţipătoare mici

Kelemen Katalin, Papp Tamas şi Iulia Vizi
În cadrul unei conferinţe de presă ce a avut
loc la Târgu-Mureş, Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus”
a prezentat pachetul de agromediu pentru
protecţia acvilei ţipătoare mici.

Ce înseamnă acest pachet?
În urmă cu şapte ani, Grupul Milvus a elaborat un pachet de agromediu, împreună cu
SOR (Societatea Ornitologică din România)
şi APM Sibiu, pe baza cercetărilor efectuate
în cadrul unui proiect Life, prezentate ulterior Ministerului Agriculturii şi Ministerului
Mediului. După multe demersuri de a concretiza acest pachet, s-a crezut că va fi uitat
într-un sertar. Însă, în cursul anului trecut,
s-a reuşit ca acest proiect să fie repus pe picioare. Important de ştiut faptul că aplicarea
pentru pachet contribuie la sănătatea naturii, fiind un beneficiu pentru întreaga comunitate locală. Pachetul pentru acvila ţipătoare este o noutate, nemaiexistând pachete de
agromediu pentru aceste păsări.
„Probabil vă gândiţi de ce o asociaţie care
se ocupă de protecţia păsărilor, se implică
şi în agricultură. Trebuie să vă gândiţi că în
România nu prea există natură în puritatea
ei, ci este invadată de om. 62% din suprafaţa
ţării e teren agricol şi-atunci este foarte important ce se întâmplă pe această suprafaţă.
Păsările nu trăiesc înafara acestei suprafeţe, de aceea este foarte important pentru
ele modul în care se practică agricultura pe
aceste zone. Nu este de mirare că păsările a
căror număr este în scădere în Europa este
strâns legat de agricultură şi deşi la noi toată
lumea vorbeşte despre tăierea pădurilor, şi
asta este un adevăr, dar în habitatele de pădure din România nu avem probleme semnificative cu speciile de animale în ultimii 25

de ani, decât în zonele agricole. Deşi toată
lumea vorbeşte despre consecinţele tăierilor
de pădure, considerând catastrofă ecologică,
dacă ne gândim per ansamblu la ce a cauzat o scădere de biodiversitate, vom vedea
că agricultura are un efect mult mai mare.
Acesta este motivul pentru care ne-am implicat în acest proiect, pentru că ne dorim ca
agricultura să fie cât mai prietenoasă cu natura. Numărul păsărilor care sunt legate de
agricultură, care acolo cuibăresc şi se hrănesc, scade, iar numărul celor legate de silvicultură nu este atât de afectat” a declarat în
cadrul conferinţei, ornitologul Tomas Papp,
preşedintele Asociaţiei Grupul Milvus.

Pachetul de Agromediu
Dedicat fermierilor, pachetul agromediu
este aplicabil pe terenurile arabile pentru
a proteja acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina). Pachetul este accesibil în partea de
Sud-Est a Transilvaniei, în judeţele Mureş,
Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita, fiind primul pachet agromediu accesibil pe teren
arabil. Până acum, aceste pachete erau disponibile doar pe pajişte – păşuni şi fânaţe.
În judeţul Mureş, acest pachet se adresează
localităţilor din aria protejată Natura 2000
în zona Nirajului şi Târnava Mică, localităţi
precum: Acăţari, Bălăuşeri, Bereni, Chibed,
Crăciuneşti, Eremitu, Fântânele, Gheorghe
Doja, Hodoşa, Măgherani, Neaua, Sângeorgiu de Pădure, Miercurea Nirajului, Păsăreni, Sărăţeni, Vărgata şi Veţca.
Agricultorii care doresc să beneficieze de
aceste subvenţii, trebuie să încheie un contract pe o perioadă de cinci ani cu Agenţia
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA). Dosarele se pot depune până cel
târziu în data de 15 mai.

În cazul în care fermierii aplică pentru acest
pachet, va trebui să respecte anumite condiţii. Printre acestea se numără faptul că
aproximativ 20% din suprafaţa parcelei din
pachet, se pierde. Asta înseamnă că 10% din
suprafaţă rămâne necultivată şi alte 10% din
parcelă nu se recoltează. Decizia rămâne la
latitudinea fiecărui fermier, care va decide
dacă merită să aplice pentru proiect, asta
după ce îşi vor face un calcul. „Noi sperăm
că vor aplica cât mai multe persoane pentru
că am lucrat foarte mult la acest proiect, dar
şi pentru că este un dublu câştig: pe de o
parte fermierul câştigă bani, iar pe de cealaltă parte şi natura câştigă pentru că acest
pachet ajută atât acvila ţipătoare, dar şi alte
animale” a declarat Tomas Papp.
Agricultorii care vor beneficia de pachete de agromediu pentru păşuni şi terenuri
arabile vor primi 200 de euro pe hectar. De
asemenea există şi câteva restricţii legate
de culturi, fiind interzisă cultivarea rapiţei,
a porumbului şi a florii soarelui pentru că
în aceste culturi acvila nu se hrăneşte fiind
foarte înalte.

Despre acvila ţipătoare mică
Una dintre cele mai mari populaţii de acvilă
ţipătoare mică la nivel mondial se găseşte în
România şi este cea mai răspândită specie de
acvilă din ţara noastră. În prezent, în lume
există aproximativ 20 de mii de perechi. „În
România estimăm prezenţa a 2.000 - 2.300
de perechi, ceea ce reprezintă 10% din populaţia mondială şi 22% din cea europeană.
Acesta fapt se datorează faptului că natura
din România este încă bogată, iar agricultura, în multe locuri, este practicată la scară
mică, într-un mod prietenos cu natura. Cuibăreşte în păduri bătrâne, pe arbori bătrâni
şi înalţi, în apropierea zonelor propice de
hrănire. Vânează pe pajişti şi pe terenuri arabile. Hrana este formată din mamifere mici
(şoareci), broaşte şi lăcuste. Nu se hrăneşte
cu animale de gospodării (pui), nu vânează
în localităţi. Îşi poate procura hrana de pe
terenuri arabile alcătuite din parcele mici,
unde vegetaţia nu o împiedică să vâneze
mamifere mici. Nu vânează în terenurile cu
porumb, rapiţă sau floarea soarelui. Pe lângă
protecţia zonelor de hrănire este importantă
şi protejarea zonelor de reproducere pentru
o cuibărire cu succes are nevoie de linişte
în zona cuibului” sunt de părere specialiştii
Asociaţiei Milvus.

Educaţie juridică la Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu”
România, cetățenia națională și cetățenia
unională, dreptul la muncă și voluntariatul,
traficul de ființe umane, consumul de droguri, implicarea în procesul judiciar, medierea ca formă alternativă de soluționare a
conflictelor.
„Este o activitate pentru aducerea la cunoştinţa copiilor a informaţiilor despre drept,
libertăţi şi obligaţii juridice. Am considerat
că la vârsta aceasta este foarte important
să înceapă să aibă aceste noţiuni. Subiectul
nostru de astăzi este „Atributul identităţii: nume, prenume, cod numeric personal,
domiciliul, reşedinţă. Mai ales că sunt elevi
care în curând vor împlini vârsta de 14 ani,
deci vor obţine actul de identitate necesar
activităţilor juridice. Aceşti copii trebuie să
afle cum pot dobândi acest act pentru ca
la rândul lor să îşi ajute părinţii.” a declarat
Cristina Giunca, executor judecătoresc.

Miercuri, 7 martie, elevii claselor VII-VIII
au răspuns prezent unei astfel de întâlniri.
„Este un proiect care a fost iniţiat la nivel
naţional şi care a fost promovat prin site-ul
Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi la
care noi am răspuns prezent deoarece considerăm că educaţia juridică este fundamentală pentru a convieţui în societate. Trebuie
să înveţe de mici să se raporteze la legi, să fie
oameni corecţi, activi, implicaţi în ceea ce se
întâmplă în jurul lor. Dacă nu facem această educaţie încă de mici, vom avea noi de
suferit atunci când vor creşte pentru că vor
ajunge în situaţia să spună „am greşit, dar nu
am ştiut că ceea ce am făcut era greşit”. Aşa
că trebuie să evităm astfel de cuvinte. Elevii
sunt entuziasmaţi, noi am mai făcut activităţi pe această temă de educaţie juridică şi
am căutat să invităm de la executori judecătoreşti la mediatori, jurisţi, procurori pentru

ca elevii să aibă o imagine de ansamblu corectă a ceea ce înseamnă sistemul de educaţie juridică şi ce înseamnă această raportare
la dreptate” a declarat Gabriela Atănăsoaie,
profesor Şcoala Gimnazială Alexandru Ceuşianu.
„Trebuie să ne cunoaştem drepturile, dar în
acelaşi timp să ştim ce trebuie să facem pentru societate şi pentru a ne integra în aceasta. Să învăţăm să ne respectăm oamenii din
jur, familia. Aceste activităţi sunt utile pentru că putem învăţa lucruri noi, drepturile şi
obligaţiile” este de părere eleva, Șomodi Denise, de la Gimnaziul „Alexandru Ceuşianu”
din Reghin.

pagină realizată
de Codruţa ROMANŢA
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INTERVIU

Răzvan Ilieş – grijă faţă de oameni şi natură
Codruţa ROMANŢA
Reghineanul Răzvan Ilieş, pasionat de agricultură, tocmai şi-a terminat activitatea la
proiectul Guşteriţa Verde – un proiect la periferia Sibiului, în cartierul Guşteriţa, în mijlocul unei comunităţi de rromi, unde Biserica Evanghelică din Sibiu a creat un proiect
de incluziune socială şi de educaţie pentru
mediu în special pentru copiii rromi. „I-am
învăţat să grădinărească, să aibă grijă de mediul înconjurător prin care facem ecologizare periodică a cartierului. I-am învăţat să
respecte normele de igienă personală, dar şi
în jurul caselor. I-am învăţat să grădinărească şi chiar să folosească uneltele de grădinărit, să recunoască seminţele, plantele, arborii, pomii, insectele. Anul acesta proiectul
continuă, fiecare urmând să-şi facă grădini
la ei acasă, pe bază la învăţăturile primite” a
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interacţiunile care se întâmplă între plante şi
animale şi în acelaşi timp, să avem întâlniri
cu oamenii într-o anumită grădină în care să
discutăm despre comunitate, despre ceea ce
putem să îmbunătăţim în cartierul nostru,
pe strada noastră” a precizat Răzvan Ilieş.
Însă acest proiect este stopat momentan, iniţiatorul fiind implicat în alte activităţi, care
nu-i permit să-i aloce foarte mult timp.
Mutat în Sfântu Gheorghe, intenţionează să
pornească o mişcare în strânsă legătură cu
grădinăritul, un compost urban. „Să adun
oameni din oraş cu ajutorul cărora să adunăm resturile de la bucătărie pe care oamenii nu le compostează şi să facem un sol fertil din acestea” a precizat Răzvan Ilieş.

declarat Răzvan Ilieş.
Un alt proiect al reghineanului este „Grădină mi-eşti dragă”, creat cu intenţia de a-i

face pe oameni să conştientizeze că o grădină e mai mult decât a avea ce mânca. „Să
ne apropiem de plante, de viaţa din sol, de
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RECLAME

Acţiune de plantare a arborilor în Municipiul Reghin
Primăria Municipiului Reghin în colaborare
cu Apele Române şi elevi de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” au dorit să dea o mână
de ajutor mediului înconjurător şi să fie un
exemplu pentru cetăţeni printr-o acţiune de

plantare de puieţi la ieşirea din Reghin spre
Gurghiu. Înainte de a trece la acţiunea propriu-zisă de plantare, inginerul silvic, Călin
Albu a ţinut o lecţie elevilor prezenţi prin
care li s-a prezentat detaliile de înfiinţare

a aliniamentului, cât şi tehnica de plantare şi modalitatea de dispunere a arborilor.
„Ne-am adunat astăzi un colectiv destul de
însemnat de persoane pentru că dorim să
înfiinţăm un aliniament într-o zonă aflată
la marginea Reghinului pe această arteră de
circulaţie. Aliniamentul pe care în calitate
de inginer silvic am ales să îl constituim este
format din exemplare de specii lemnoase,
şi-anume frasin şi arţar negru. Modul de
dispunere a acestora va fi formând un ritm
dinamic, adică speciile vor fi alternante.
Aceste două specii prin forma coroanei şi
prin înălţimea lor vor crea un peisaj speci-

fic, mediu plăcut din punct de vedere estetic,
dar şi funcţional, fiindcă aceşti arbori vor
acţiona ca o barieră de protecţie împotriva
noxelor poluante şi de asemenea şi împotriva vântului. Acţiunile de acest fel vor continua pentru că ne dorim să îmbunătăţim
microclimatul regional cu introducerea de
specii lemnoase autohtone pe aliniamente,
pe toate aleile de circulaţie.” a declarat Călin
Albu, inginer silvic.
Implicarea elevilor în acţiunile de plantare
e binevenită, tocmai pentru că se doreşte ca
aceştia să aprecieze ideea unui mediu curat
şi să dezvolte dragoste faţă de natură. (C.R.)

