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Vârstnicii de azi, au uitat că ieri au fost copii
când cu pietre. E drept, e o altă lume, o altă
generaţie. Dar sunt copii, care simt nevoia să
se manifeste, care simt nevoie să fie înţeleşi,
la fel cum dumneavoastră cereţi înţelegere.
Încercaţi acest exerciţiu, nu doar să-i acuzaţi.
Comunicarea, chiar şi în acest caz, este baza.
Oricum, adevărul este undeva la mijloc şi fiecare tabără are de învăţat ceva de la cealaltă.
Tinerii de la vârstnici şi invers. Ba mai mult,
fiecare generaţie îşi doreşte să fie tratată cu
respect.
Aud des în jurul meu, acuze aduse la adresa
copiilor. Da, poate unii dintre ei devin nesimţiţi când îi apostrofaţi, dar asta e o altă
poveste, ce ţine de educaţie. Aici ne referim
strict la bucuria de a fi copil. Copiii nu sunt
muţi, nu ne putem folosi de telecomandă
pentru a-i da pe modul „silence”.
Mă adresez vouă, vârstnicilor de azi, care
ieri aţi fost şi voi copii! Vă port respect! Însă
aduceţi-vă aminte că şi voi aţi bătut mingea
în faţa blocului, şi voi aţi spart geamuri arun-

Conflict între generaţii

Îi criticăm pe cei mici că sunt gălăgioşi, îi
apostrofăm pe motiv de obrăznicie. Părinţii
îi ceartă pentru că petrec prea multe ore în
faţa calculatorului ori cu telefonul în mână,
aşa că-i trimit în parcuri. Vârstnicii îi alungă
de la locurile de joacă, pe motiv că deranjează! Ce să mai înţeleagă? Cum să ne înţeleagă cei mici, dacă noi, cei care am trecut prin
etapa vieţii lor, nu suntem capabili să-i înţe-

legem? Sunt copii, nu derbedei. Da, bat mingea, strigă, fac gălăgie. Mai sparg poate câteun geam! Da! Nu reuşesc să păstreze liniştea
în amărâtele alea de ore destinate liniştii... Iar
vârstnicii cu nervii întinşi la maxim, îi fac pe
cei mici să fugă de mănâncă pământul. Doar
să nu-i ştie în preajma lor, în faţa blocului,
sub geam, când „ăştia micii”, aduc cu ei ce au
mai de preţ, înarmându-se cu mingi, pistoale
cu apă şi ce-or mai găsi prin casă.
Nu deveniţi morocănoşi! Fiecare vârstă are
farmecul ei! Copilăria-ntr-un fel, pensionarea într-altfel. E drept că nu mai aveţi aceeaşi
răbdare, dar faceţi măcar un efort.
Unii dintre adulţi au dus „lupta” asta între
generaţii la absurd, întrecând limitele bunului simţ. Cu ani în urmă, într-un cartier liniştit din Reghin, se deschise un teren de fotbal.
Ştiţi ce s-a întâmplat? De supărare, s-a aruncat cu ulei negru pe toată suprafaţa terenului, în semn de „manifest/protest” împotriva
celor care băteau mingea pe teren. Să-i facă
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
să înţeleagă că nu sunt doriţi în acel cartier,
că „piticii” să stea în banca lor, să stea acasă
ori să bată mingea unde-or putea, dar nu în
cartierul lor. Trist! Sunt convinsă că nu toţi
dintre cei tineri sunt uşă de biserică, dar cum
spuneam, astăzi nu despre asta este vorba. Ci
despre faptul că mi-e greu să înţeleg, de ce
un bunic nu poate suporta gândul că în al lui
cartier, o mână de copii, se adună asemeni
albinelor şi „zumzăie” în felul lor.
Şi-atunci, de ciudă că nu reuşesc să ia singuri
măsuri, bat la uşa primarului, punându-l şi
pe acesta în dificultate, între ciocan şi nicovală. Cui oare să-i facă pe plac? Celor mici
ori celor mari?
E un conflict „invizibil” între generaţii, care
pare a scoate fum. Haideţi să nu-i facem pe
cei mici să se simtă ca şi cum ar încurca lumea... Lăsaţi-i să se bucure de copilărie!
Oricum e scurtă...
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Ambasadori din mai multe ţări au vizitat Reghinul

Timp de două zile, în perioada 24 – 25
aprilie, Reghinul a fost gazda unei întâlniri
de afaceri, putem spune, unde reprezentanţii
ambasadelor din şase ţări s-au întâlnit cu
mediul de afaceri şi cu administraţia locală
reghineană, punctul culminant fiind chiar
vizitele în teren. Delegaţia condusă de Adriana Radu a fost compusă din Nixon Bomoy Charge D’affaires - Ambasada Congo, Simion
Botnari, Secretar I în cadrul Ambasadei
Moldova, Neda Raefipour- atasat comercial
al Ambasadei Iran, Barbu Mihaescu reprezentant al Camerei de Comerţ din Elveţia şi
Bogdan Voiculescu - Fortis Business Management, companie din Olanda. Întâlnirea
a debutat la sediul Primăriei Municipiului
Reghin, unde oaspeţii au fost întâmpinaţi
cu pâine şi cu sare, urmând discuţiile, care
au avut loc în sala de şedinţe a Primăriei. O
întâlnire la care au luat parte reprezentanţii administraţiei locale şi reprezentanţi ai
mediului de afaceri reghinean.

„Romanian Investment
Zoom” un proiect
internaţional

Întâlnirea face parte din proiectul „Romanian Investment Zoom” al Grupului Avangarde
România, care este primul proiect internaţional axat pe localităţile de nivel doi dintr-un
judeţ, ca număr de locuitori. În general, proiectele se axează pe reşedinţele de judeţ, fiind
primul proiect din ţară care are focalizare
specifică pe nivelul următor. „Proiectul nostru îşi propune să facă o echipă foarte bună
cu Municipiul Reghin şi cu toate instituţiile
care vă vor fi alături în perioada celor şase
luni în care vom organiza mai multe acţiuni;
aceasta fiind prima. Acţiunile noastre vor
viza interesele comune de a coopera bilateral
atât din punct de vedere comercial, dar şi în
asociere sau în alte forme de colaborare pentru proiectele de investiţii, pe care dumneavoastră le aveţi şi nu aţi identificat surse de

finanţare. Acestea sunt două direcţii pe care
noi ne-am propus să mergem. În cadrul proiectului nostru, actorii principali sunt primăriile şi o să vă explic şi de ce. Fiind un proiect
internaţional, a avut nevoie de un garant al
activităţilor economice şi s-a considerat că
Primăria este cel mai bun actor în această
propoziţie, în care poate să atragă în jurul ei
atât mediul economic ce poate fi implicat în
dezvoltare, dar şi echipa Primăriei, care ar
putea să colaboreze pe proiectele de dezvoltare. Aşa cum noi astăzi am venit cu ambasadele, nici Primăria, nici ambasadele nu vor
fi implicate în afaceri, dar cu siguranţă vor fi
suportul, temelia şi baza începerii unor relaţii bilaterale. În momentul în care ai o recomandare ca şi firmă externă, că am fost acolo
şi am vizitat, din partea ambasadei şi recomand să mergeţi să discutaţi, în momentul
în care investitorul potenţial vine în cadrul
Primăriei şi doamna primar spune „garantez
pentru românul nostru că este serios şi o să îl
urmăresc din umbră şi o să vă ofer şi facilităţi
şi toate cele necesare pentru buna desfăşurare a dezvoltării voastre”, lucrurile se vor aşeza
altfel. Iată că ne bucurăm de prezenţa domnului Pop, preşedintele Camerei de Comerţ
şi Industrie Mureş pentru că dumneavoastră
nu puteţi face fără dumnealor, nici dumnealor fără dumneavoastră. Aşa cum am avut
rezultate şi în alte comunităţi din România
pe proiecte medii şi mici, vă rog să aveţi în
vedere că suntem până mâine la prânz şi nu
numai, să ne transmiteţi ideile dumneavoastră de colaborare, datele de contact, o scrisoare de intenţie şi veţi intra în acest circuit.
Este de o mare valoare discuţia de astăzi, dar
o valoare mai mare o va avea vizita în teren”
a declarat Adriana Radu, director general al
Grupului Avangarde România.

Maria Precup – optimistă în
ceea ce priveşte rezultatele
întâlnirii

Primarul Municipiului Reghin, Maria Precup, a făcut o prezentare a oraşului, declarând faptul că „Această întâlnire este organizată pentru oamenii noştri pentru a-şi putea
promova produsele, să dezvoltăm relaţii economice şi comerciale. De aceea au cerut ca
fiecare profil să fie reprezentat şi în funcţie
de cifra de afaceri şi de numărul de angajaţi. Dorinţa celor care au reprezentat ţările
aici la noi în Reghin este de a dezvolta relaţii
economice şi comerciale pe toate domeniile.
Sper ca relaţiile să se dezvolte şi să nu fie doar
o întâlnire de curtoazie. Este un eveniment
deosebit şi necesar pentru Reghin şi sperăm
ca să fie benefic atât pentru dumneavoastră
cât şi pentru oamenii de afaceri, dar şi pentur comunitate. Această întâlnire să se transforme în relaţii economice şi comerciale din
care să câştige ambele părţi. Reghinul este un
municipiu, al doilea ca număr de populaţie
din judeţul Mureş, dar din punct de vedere
economic consider că este cel mai dezvoltat raportat la numărul de populaţie. Avem
agenţi economici care au dezvoltat afaceri
foarte bune, inclusv cei din afara României
care au venit şi au investit în Reghin, forţa de
muncă este de bună calitate, resursele sunt
din toate domeniile, fiind strategic foarte
bine plasat în această zonă. Reghinul arată
bine pentru că o mare parte dintre agenţii
economici sunt foarte implicaţi, foarte responsabili şi serioşi. Atragerea de noi investitori nu o consideră ca un pericol pentru
activitatea dânşilor, ci mai degrabă ca pe o
colaborare şi o dezvoltare a relaţiilor comerciale şi economice. Sunt optimistă şi a fost o
întâlnire constructivă pentru că văd că ambele părţi sunt doritoare să transforme discuţiile în realitate şi să nu fie doar o întâlnire
protocolară, ci şi una practică. Sigur, după ce
vor vizita agenţii economici, îşi vor dori să
investească sau să avem relaţii de colaborare
economice şi comerciale pentru că agenţii
economici din Reghin sunt responsabili şi
serioşi. Sunt convinsă că o să fie greu, dar

o să avem şi beneficii materiale şi nu numai
din această întâlnire” a precizat Maria Precup, primarul Municipiului Reghin.
Au urmat dialoguri, discuţii, iar oaspeţii prezenţi la Reghin şi-au prezentat ţările pe care
le reprezintă.

Congo interesat de tractoarele
agricole

Nixon Bomoy, reprezentantul Ambasadei
Congo a ales să vorbească în limba română,
arătându-se interesat nu doar de partea comercial-economică, ci şi de schimbul cultural între Reghin şi Congo. Nixon Bomoy, a
vorbit despre resursele pe care Congo le are
„fiecare dintre cei prezenţi îşi doreşte să îşi
extindă activitatea. Am ascultat intenţiile fiecăruia dintre cei prezenţi şi am observat că
există interes. Congo este o ţară cu o suprafaţă de 2.345.410 kilometri pătraţi, cu mai mult
de 100 de milioane de hectare de pământ
arabil, care dovedeşte că este interes pentru
tractoare şi maşini agricole. Potenţialul este
mare în ceea ce priveşte domeniul minier,
avem multe mine, chiar şi de diamente, aur,
cupru etc. Avem şi potenţial şi resursă forestieră, pentru că Congo găzduieşte a doua rezervă forestieră mondială, după Amazonia.
Avem multe esenţe rare în pădure, de calitate
mare, care pot fi folositoare pentru fabricarea
mobilei. Dacă aveţi informaţii, dacă aveţi interes, puteţi să cereţi şi punem la dispoziţie.”
a precizat Nixon Bomoy.

„Sper ca în Republica
Moldova să se consume cât mai
multă Telemea de Ibăneşti”
Simion Botnari, secretar I, reprezentantul
Ambasadei Modova, a făcut o scurtă prezentare a relaţiilor comerciale în cifre dintre
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Reghinenii şi-au căutat un serviciu la Bursa Locurilor de Muncă
În data de 20 aprilie 2018, Agenţia Judeţeană
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş
a organizat Bursa Generală a Locurilor de
Muncă, care s-a desfăşurat în mai multe
oraşe din judeţ: Târgu-Mureş, Reghin, Târnăveni, Sighişoara, Luduş şi Sovata.
La nivel de judeţ au fost contactaţi 1200
de angajatori, posibili ofertanţi de locuri
de muncă, dintre care au participat 95. La
Reghin au fost prezenți 11 agenţi economici
cu o ofertă variată pentru peste 50 de locuri
de muncă, în diferite meserii.

Ofertă şi pentru absolvenţi
Încă de la primele ore ale dimineţii, cei interesaţi şi-au făcut simţită prezenţa în speranţa
că-şi vor găsi un loc de muncă. Printre cei
care şi-au căutat un loc de muncă s-au nu-

mărat şi absolvenţi de liceu. Deşi spun că le
este destul de greu să găsească ceva de lucru
pentru că în mare parte le-a fost cerută experienţă într-un anumit domeniu, Bursa Locurilor de Muncă este o speranţă că vor găsi
angajatori, care să le ofere un serviciu chiar
şi fără experienţă. „Am făcut un curs în domeniul resurselor umane şi mi-ar plăcea să
găsesc ceva pe linia asta. Sunt dispusă să lucrez şi pe un salariu mai mic, doar pentru a
reuşi să acumulez necesarul de experienţă. E
foarte greu ca absolvent să găseşti un loc de
muncă pentru că peste tot îţi trebuie experienţă. Dacă tocmai ai terminat şcoala, n-ai
de unde să ai” ne-a declarat Andreea Lupei,
absolventă de liceu în căutarea unui loc de
muncă.
Locurile de muncă au fost variate din diferite domenii de activitate. „Avem locuri de
muncă disponibile în diferite meserii cum

sunt mecanic, lăcătuş mecanic, turnător, prelucrător prin aşchiere, dar şi posturi de gestionar, lucrător comercial. Oferim un salariu
fix, contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, loc de muncă stabil. Asigurăm
transportul dacă sunt angajaţi din satele învecinate” Mădălina Hintea, specialist resurse
umane – Irum.
„În momentul de faţă căutăm personal TESA
specialist marketing şi specialist raportare,
căutăm ingineri în producţie, electricieni,
mecanici, dar suntem interesaţi şi de partea
de logistică: stivuitorişti şi responsabil import-export. Condiţiile de muncă sunt foarte
bune şi în producţie, dar şi ca personal TESA,
salariile sunt motivante, spunem noi, se oferă
şi alte beneficii cum ar fi asigurări de sănătate, tichete de masă şi inclusiv transport. Sunt
persoane care vin doar interesaţi de salariu,
dar sunt şi oameni, cum sunt inginerii, care

sunt pasionaţi de ceea ce fac. Nu căutăm doar
persoane cu experienţă, luăm şi de pe băncile
şcolilor pentru că avem convenţii cu Universităţile şi chiar cu liceele din Reghin, vin şi
fac practică la noi, avem chiar şi un laborator
în interiorul fabricii pentru elevii de la Liceul
„Petru Maior”. Încercăm să combinăm şcoala
cu practica” Emilia Frâncu, specialist resurse
umane, Kastamonu.
Au fost şi persoane care pe lângă un salariu
decent, au căutat un loc de muncă unde să
fie respectaţi. „M-ar interesa în primul rând,
un loc de muncă în care să fiu respectat, să
muncesc pe calculator ori într-un birou pentru că în asta am experienţă. Am găsit aici
un post în control de calitate. O să merg şi
la Târgu-Mureş să văd şi acolo ce ofertă au”
Gelu Truţa.
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Republica Moldova şi România pentru anul
2017, admirând disciplina muncii, care se realizează în această zonă. „Balanţa comercială
pentru anul 2017 reprezintă circa 1,3 miliarde de lei. 700 de milioane export România,
600 de milioane export Republica Moldova.
În România, Republica Moldova realizează
circa 24 de procente din exporturile sale,
ceea ce înseamnă că România este principalul partener comercial al Republicii Moldova
deja de câţiva ani. În ultimul timp, odată cu
încheierea acordului de asociere între Republica Moldova şi UE, s-au intensificat foarte
mult aceste raporturi comerciale, prin faptul
că România este poarta de intrare a Republicii Moldova în UE, din punct de vedere
comercial şi uneori şi din punct de vedere
fizic, al parcursului persoanelor din Republica Moldova în UE. Totodată, avem circa
1.000 de companii cu capital românesc, care
îşi desfăşoară activitatea în România. La fel
avem în România circa 5.000 de companii
cu capital din Republica Moldova, care la fel
desfăşoară activităţi comerciale. Aici avem o
diferenţă de cifre, pentru că de multe ori cetăţenii sunt din Republica Moldova, au dublă
cetăţenie, şi când înfiinţează compania o înfiinţează ca şi companie românească. Sunt mai
mult ca sigur că foarte uşor aţi putea dezvolta afaceri în Republica Moldova, mai ales că
din companiile dumneavoastră se orientează
şi spre piaţa de Est, iar Republica Moldova
este vestită ca fiind o poartă bună pentru piaţa de Est. Sper ca în Republica Moldova să se
consume cât mai multă Telemea de Ibăneşti
pentru că este o telemea deosebită, şi în acelaşi timp, vreau să se consume şi bomboanele
Bucuria, pe care sunt sigur că le cunoaşteţi,
plus alte produse de calitate de la noi” a precizat Simion Botnari, secretar I, reprezentantul Ambasadei Modova.

Iran - cooperare pentru gazele
naturale

„Această întâlnire a fost foarte utilă, am primit multe informaţii, pe care în mod cert le
voi folosi. După cum probabil ştiţi, Iranul
este o ţară care dispune de resurse importante, printre altele este ţara aflată pe locul doi
la rezerve de gaze naturale în lume. Am avut
discuţii cu Transgaz şi cu alte companii din
România şi am constatat că există posibilităţi
diverse şi mari de cooperare în acest domeniu. Am avut o întâlnire cu Comisia Economică de la Parlamentul României, cu acea
ocazie am constatat că este dorită o astfel
de cooperare în domeniul gazelor naturale.
După cum probabil ştiţi, Iranul a fost supus
unor sancţiuni internaţionale, care au fost
şi sunt în continuare suspendate, există un
număr foarte mic de sancţiuni rămase în vigoare, ceea ce înseamnă că există cale liberă
pentru cooperare. Aştept informaţiile şi date
de contact de la cei care sunt interesanţi de
Iran” a declarat Neda Raefipour, atașat comercial al Ambasadei Iran.

Elveţia

„Elveţia este prezentă în România nu doar
prin multinaţionalele cunoscute, ci şi prin
afaceri mai mici, foarte active şi importante. Elveţia are un tratat foarte cuprinzător cu
Uniunea Europeană şi în baza acestui tratat
trebuie să participe cu aşa zisele fonduri de
coeziune la finanţările cu fonduri nerambursabile. În cadrul unui proiect finanţat din
aceste fonduri elveţiene, în 2016 - 2017 s-a
făcut un proiect de promovare a legăturilor
directe dintre companiile elveţiene şi cele
româneşti, a avut loc un forum de afaceri la
Zurich şi un forum de afaceri la Bucureşti.
Proiectul a fost derulat de Camera de Comerţ Elveţia – România de la Bucureşti, în
colaborare cu Camera de Comerţ Elveţia –
Europa Centrală de la Zurich. S-au stabilit
relaţii de comerţ, de vânzare – cumpărare între forumurile din cele două ţări şi s-a creat
un joint-venture în România cu participare

elveţiană, care nu e mult, dar e ceva concret.
Tot în cadrul acestui proiect, s-a creat o platformă electronică de prezentare a companiilor, care este în limba engleză. Platforma
este găzduită de Camera de Comerţ Elveţia
– România, dacă intraţi pe site-ul Camerei
veţi găsi un formular de înscriere. Este un
fel de carte de vizită a fiecărei companii şi
există şi o secţiune în care pot să îşi exprime
domeniile de interes. Această platformă este
încă în dezvoltare, înscrierea este gratuită,
pentru toate firmele elveţiene şi româneşti,
indiferent dacă sunt sau nu membre ale Camerei. Vă recomand să vă înscrieţi, pentru că
este vizitată nu numai de firme elveţiene, ci şi
de firme din alte ţări, nu neapărat europene.
Este o platformă prin care vă puteţi face cunoscuţi” a declarat Barbu Mihăescu, reprezentant al Camerei de Comerţ din Elveţia.

Olanda

Bogdan Voiculescu, reprezentantul societăţii Fortis Business Management Olanda s-a
declarat bucuros de prezenţa în oraşul nostru şi a ţinut să scoată în evidenţă faptul că
există în Reghin oameni de bussines foarte
importanţi, care au dezvoltat afaceri deosebite la Reghin. „Am adus firme olandeze în
România, în general firme mici şi mijlocii,
nu firme mari, nu sunt multinaţionale, doar
o singură firmă a fost de nivel multinaţional,
pe parte de servicii, firma Bosch Comunicaţii, care a făcut o preluare în Timişoara la un
moment dat. Noi ne-am axat foarte mult pe
business to business, pe parte de networking,
împreună cu un partener din Olanda, dar
acum avem o intrare şi în Regatul Unit, mai
precis în Scoţia. Am adus firme din domeniu de transport şi logistică; olandezii sunt
foarte buni pe partea de logistică, dar şi din
domeniul laboratoarelor, de teste de aer, apă,
sol, industria de servicii, în special pe partea
de contact-center, pentru că la noi este o resursă umană bine pregătită, şi recrutare. Noi

încercăm să punem proiecte pe tapet şi să facem prognoze, dar fără oameni nu se poate
face nimic. Partea de înfrăţire, partea socială
este foarte importantă înainte de a face un
business, pentru că înainte, trebuie să vii în
zona respectivă şi să cunoşti oamenii, ceea ce
facem şi noi acum şi să transmitem informaţiile şi să ne cunoaştem”, a menţionat Bogdan
Voiculescu.
La rândul lor, oamenii de afaceri prezenţi la
această întâlnire şi-au prezentat în linii mari
afacerile pe care le conduc, fiind deschidere
din ambele părţi la colaborări. Au urmat vizitele în teren, delegaţia prezentă la Reghin
vizitând fabrica de instrumente muzicale
„Hora”, Kastamonu, Irum, Larix, Remex,
Ambisco şi Bucin Mob.

Mirdatod face o investiţie de 8
milioane de euro în Reghin

Mircea Todoran, administratorul fabricii de
lactate „Mirdatod Prod” din Ibăneşti a fost
invitat la această întâlnire, chiar dacă nu este
reghinean, însă are o strânsă legătură cu Municipiul Reghin, mai ales că urmează să facă
o investiţie de 8 milioane de euro în oraşul
nostru. „Pe viitor, avem de gând să facem o
investiţie chiar în municipiul Reghin, care se
apropie de 8 milioane de euro. E un proiect
european care deja e aprobat şi suntem în
faza de depunere a documentelor pentru autorizaţia de construcţie. Avem primul produs
lactat românesc certificat la nivel european,
cu Denumire de Origine Protejată, care se
numeşte „Telemeaua de Ibăneşti.” Avem intenţia să colaborăm cu oricine pentru a putea
vinde produsele noastre şi de a le valorifica
cât mai bine. Astăzi, avem 130 de angajaţi şi
am terminat anul 2017 cu o cifră de afaceri
de peste 8 milioane de euro” a declarat Mircea Todoran în cadrul întâlnirii.

Autobuz nou pentru RAGCL Ne pleacă veteranii de război!
Parcul auto al RAGCL Reghin va fi reînnoit
cu un autobuz. Asta au decis consilierii locali
în urma şedinţei extraordinare din data de
18 aprilie, în urma căreia a fost votat şi proiectul de rectificare a bugetului local. Suma
de 225.000 lei a fost alocată, banii fiind necesari pentru achiziţia unui autobuz. Conform
cererii făcute de către conducerea RAGCL
către Primăria Municipiului Reghin, din
cele opt autobuze pe care RAGCL le deţine
în prezent, trei dintre acestea sunt defecte şi
nu mai pot fi reparate din cauza vechimii şi
a lipsei pieselor de schimb. „Din cauza stării
tehnice precare nu mai prezintă siguranţă în
exploatare şi nu mai pot trece testul inspecţiei tehnice RAR” se mai arată în cererea depusă.
Consilierul local Ionuţ Cengher a dorit să
ştie de ce se alocă această sumă, având în vedere că există un proiect prin care se doreşte
achiziţionarea de autobuze electrice. „Dacă
depunem proiect pentru achiziţia de autobuze, de ce ne grăbim să dăm 225.000 lei? Înţe-

leg că necesită, dar zic că mai putem aştepta
până avem un răspuns”.
Primarul Municipiului Reghin, Maria Precup a oferit un răspuns, menţionând faptul
că „Anul acesta s-au cerut două autobuze,
dacă unul dintre ele pică este blocat transportul în comun la orele de vârf şi este vorba
de elevi şi de cei care merg la muncă. Dacă
ne ajută Dumnezeu şi proiectul va fi eligibil,
finanţarea va fi făcută peste doi ani, timp în
care trebuie să ne descurcăm cu această investiţie. De aceea în prima parte a anului nu
am introdus-o în lista pentru investiţii şi s-a
întâmplat să nu mai funcţioneze un autobuz
şi a fost blocată activitatea de transport, o
activitate pe care suntem obligaţi să o asigurăm. De aceea am considerat că este necesar
să cumpărăm unul dintre cele două autobuze
cerute şi dacă vom reuşi să fim dotaţi cu autobuze noi, acesta poate fi vândut şi recuperată suma respectivă”.
(C.R.)

Numărul membrilor înscrişi la Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război filiala Reghin
scade pe zi ce trece. În primul trimestru al
acestui an, în evidenţa filialei Reghin figurau
250 de veterani de război, dintre care 20 de
bărbaţi şi 230 de femei – văduve a veteranilor
de război, aceştia fiind din Reghin şi comunele arondate.
Din păcate, numărul acestora este tot mai
mic de la an la an. Conform registrelor Asociaţiei Veteranilor de Război din Reghin, de
la începuturile Asociaţiei din anul 1995 până
în anul 2017, au plecat dintre noi un număr
de 2719 veterani de război, femei şi bărbaţi.
Conform datelor furnizate de Casa Județeană
de Pensii Mureș, în luna ianuarie 2018, în judeţul Mureş mai erau în viață 150 de veterani
de război, a căror medie de vârstă este de 95
de ani.
La nivelul Municipiului Reghin mai sunt înregistraţi în viaţă doar opt veterani: 7 bărbaţi

dintre care cel mai în vârstă veteran de război
născut în anul 1920 şi doar o singură femeie,
Szabo Rozalia, care în acest an va împlini 102
ani. Cel mai mic ca vârstă dintre veteranii de
război rămaşi în viaţă este un domn din comuna Răstoliţa născut în anul 1926.
Cei înscrişi în Asociaţie plătesc o cotizaţie
anuală de 10 lei. Conform legii nr. 44/1994,
veteranilor de război li se asigură gratuităţi
printre care bilete de tren, dar şi scutiri de
taxe şi impozite pentru case şi terenuri până
5 hectare.
De menţionat faptul că în fiecare an, la data
de 29 aprilie se sărbătoreşte Ziua Veteranului
de Război.
(C.R.)

pagină realizată
de Codruţa ROMANŢA
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#Reghinactorii au făcut adevărat spectacol în cartierele din
Reghin

Un altfel de teatru, un altfel de loc... teatru de
cartier, teatru în faţa blocului. Ceasul arăta
10:20 când am ajuns în cartierul Rodnei din
Reghin, locul unde avea să aibă loc prima
reprezentaţie a piesei de teatru „Dragoste
Triunghiulară”.
Cei şase actori (Marian Vultur, Luchian Pantea, Cristina Iuşan, Paul Preduşel, Alexandra
Moldovan, Radu Anastas) înarmaţi cu o portavoce şi-au făcut vocea auzită pentru a chema locuitorii la spectacol, bătând în lung şi
în lat cartierul. Primul gând m-a dus la ideea
că, ora 11:00 posibil să nu fie o oră tocmai
potrivită pentru o piesă de teatru. Dacă nu
vor avea public, dacă vor juca doar în faţa
aparatelor de joacă, având în vedere faptul
că Reghinul nu e familiarizat cu astfel de
episoade? Dar, spre bucuria mea, mi s-a dovedit contrariul, astfel că la 11.05, un public
numeros şi-a făcut apariţia în micul parc din
cartierul reghinean.
Reprezentaţiile teatrului de cartier din Reghin au fost un succes, iar cele două zile în
care #reghinactorii au jucat în patru locaţii
din Municipiul Reghin s-au bucurat de public numeros.

Proiect finanţat de Fondul
Comunitar Reghin prin
programul Abonament pentru
comunitate

„Ideea acestui proiect a venit de la faptul că
eu sunt de aici şi nu pot să-mi las Reghinul
pentru că întotdeauna mă gândesc foarte
mult la comunitate. Avem foarte multe lipsuri în oraş, iar asta e într-un fel bine pentru
creativitate, într-un fel nu, pentru că şi aşa
creativitatea poate să crească. Dar pentru
că nu le avem, atunci inventăm. Teatrul este
o formă de expresie culturală care poate să
inventeze foarte multe lucruri. M-am gândit
pentru publicul care nu vine la teatru, care nu
apucă, care lucrează în trei schimburi, care
nu are timp de asta, iar problemele cotidiene nu-i permit individului să aibă acces şi la
această formă de cultură, şi-atunci am zis să
vină teatrul aici. Această formulă de teatru la
bloc pe care am gândit-o împreună cu Cristian Man de la Abonament pentru comunitate,
şi-am ales că asta ar fi cea mai indicată formă
de spectacol pentru oraşul nostru. Am lucrat
o jumătate de an pentru proiect, am compus
muzică, am scris versuri” ne-a spus actorul
Luchian Pantea, imediat după prestaţia avută

în cartierul Rodnei. A convins actori să i se
alăture, dintre care pe lângă el, doi sunt din
Reghin, Paul şi Marian, tineri studenţi la actorie.
Piesa pusă în scena din faţa blocului are la
bază un text universal „Câinele grădinarului”
scris de Lope de Vega, dar din care s-a luat
doar o idee, pe care au dezvoltat-o în funcţie
de ce au considerat că e nevoie pentru comunitatea noastră şi pentru aceast fel de spectacol. „Prin acest proiect se doreşte a se forma
o pepinieră din partea Reghinului ca spectatori pentru teatru. În ultima perioadă sunt
foarte mulţi spectatori din Reghin care vin
la Târgu-Mureş, ceea ce ne bucură. Vorbim
despre acest plan al oamenilor care muncesc
şi nu au timp, dar poate în copiii lor se naşte
dorinţa ca în zece ani să-şi dorească să vadă
operă, teatru, film, orice din domeniul artistic” spune Luchian Pantea. Al treilea motiv
pentru care au demarat proiectul a fost faptul
că pentru tinerii actori este primul spectacol
de stradă, „o altfel de emoţie, altfel de improvizaţie şi un altfel de feedback din partea
spectatorilor. Un gen de teatru uşor pe cale
de dispariţie, care afară este foarte popular.
Proiectul nu moare aici, acesta este începutul
şi voi încerca să menţin acest lucru” a adău-

gat Luchian Pantea.
Rolul lui Teodoro din piesa Dragoste Triunghiulară” a fost interpretat de reghineanul
Marian Vultur, care a declarat că „Teodoro
e indecis, nu ştie ce vrea, când vrea iubirea
Marcelei, când vrea rangul şi bogăţia Dianei,
dar până la urmă o alege pe Diana pentru că
ea îl joacă pe degete şi îl face să simtă mai
multe lucruri decât îi oferă Marcela”.
Marian spune că a fost destul de greu să intre în rolul lui Teodoro, dar plăcându-i foarte mult, a experimentat nişte situaţii pe care
„nu le cunoşteam şi am încercat să caut în
experienţa mea persoanală. Acest proiect
m-a ajutat foarte mult pentru că în primul
rând e un lucru care nu se face în facultate.
Noi nu jucăm afară, stilul de joc afară e diferit de cel din interior. Noi în mare parte am
repetat înăuntru, dar în momentul în care
am ieşit afară s-a schimbat tot pentru că sunetul se duce altfel, trebuie vorbit mai tare.
Este un exerciţiu foarte bun pentru noi pentru că am avut foarte multe relaţii cu publicul
şi am reacţionat la ce ne-au dat ei mai mult,
decât reacţionăm în mod normal” a mai precizat Marian Vultur.
(C.R.)

Concurs de orientare turistică la Ibăneşti

Cea de-a VII-a ediţie a concursului de orientare turistică organizat de Casa de Cultură a Studenților (CCS) din Târgu-Mureş şi
Primăria Comunei Ibăneşti s-a desfăşurat
vineri, 13 aprilie, cu plecare de pe Platoul
Fâncel. Un număr de 52 de concurenţi elevi
şi studenţi, s-au aflat la startul acestei competiţii, un concurs organizat în bune condiţii, deşi vremea şi noroiul şi-au făcut de cap.
„Concursul a avut o organizare bună și totul
a mers ca pe roate, fără incidente neplăcute,
afară de puțin noroi pe încălțămintea și pantalonii celor mai încăpățânați concurenți, la
care nimic nu le-a stat în cale” spun organizatorii.
Cei înscrişi în concurs au fost nevoiţi să parcurgă un traseu marcat dintr-o zonă împădurită pentru care au primit din partea or-

ganizatorilor hărţi pentru orientare cu zona
traseului de concurs. Înainte ca startul să fie
dat, concurenţii au avut parte de instructaj
de specialitate. „Concursul are deja tradiţie,
este o ocazie pentru tineri, pentru elevi şi
studenţi, să participe la un soi de întrecere
sportivă şi posibilitatea de socializare. E un
privilegiu pentru că a fost aleasă această locaţie, pentru că au şansa să facă mişcare, să
înţeleagă anumite elemente de topografie,
să priceapă acest ABC al traseelor montane, să înţeleagă ce este o curbă de nivel, ce
simboluri sunt redate pe această hartă. Ziua
de astăzi este o ocazie pentru micii elevi de
a învăţa lucruri noi. Traseul nu e dificil, este
unul prietenos în sensul în care nu ai cum să
te rătăceşti. Urmează anumite forme de relief, dar mai domoale. Departajarea se face în

funcţie de rapiditatea lor şi de corectitudinea
marcării punctelor pentru că ele prezintă o
anumită succesiune, există compostoare şi
nu au cum să omită un punct, deşi au timp
bun, nu intră în calculul final pentru departajare” a declarat Marius Cigher, lector la
Facultatea de Geografie, Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș și președinte
al Asociației Speologice „Geoda”. La această
ediție s-au depășit recordurile de timpi de
anul trecut. Traseul destinat studenților de
1900 de metri a fost parcurs în 17 minute și
35 de secunde, iar traseul juniorilor de 1500
de metri a fost parcurs în 12 minute și 34 de
secunde.
Organizatorii îşi propun ca începând de anul
viitor să schimbe traseele şi chiar să ridice
gradul de dificultate al acestora.

Premiile oferite au constat în diplome și
diverse obiecte și articole sportive. Toți
participanții au primit diplome de participare.
Câștigătorii din acest an au fost:
Categoria Juniori
Locul I - Fărcaș Alexandru
Locul II – Lăcătuș Bogdan
Locul III – Fărcaș Ioana
Categoria Studenți
Locul I – Ogrean Florin de la UDC
Locul II – Pânzariu Mădălina-Andreea de la
UMF
Locul III – Bercheșan Vlad-Răzvan de la
UMF
(C.R.)
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Căminul Cultural din Apalina se degradează pe zi ce trece
Rus Dan Dorul a ridicat o problemă sensibilă
la punctul diverse din cadrul şedinţei ordinare de Consiliu Local din data de 27 martie
legată de „dispariţia” şi degradarea clădirilor
din Reghin.
„Lăsăm în paragină unele clădiri pe care le
avem în patrimoniu, un exemplu, pe care
l-am mai ridicat la şedinţele de consiliu local,
Căminul de Cultură din cartierul Apalina. În
fiecare dimineaţă trec prin zonă şi pe zi ce
trece dispare o uşă, dispare un geam. Ultima dată când am adus la cunoştinţă această
problemă, Căminul avea geamuri şi avea uşi.
Acum nu mai are nimic, doar pereţii! Tavanul de mult lipseşte. Am înţeles că avem în
vedere un proiect anul acesta, o capelă, dar
pentru acest lucru trebuie totuşi păzită acea
clădire pentru că atunci când vom vrea să fa-

cem acea capelă, nu vom avea ce face pentru
că vom rămâne doar cu fundaţia. Ştiu că am
achiziţionat nişte camere video pe care le-am
instalat sau le vom instala pe raza Municipiului Reghin. De ce nu putem instala şi acolo o
cameră şi atunci evităm aceste probleme?” a
fost problema prezentată în cadrul şedinţei,
consilierul local Rus Dan Dorul.
Primarul Municipiului Reghin, Maria Precup, a venit cu un răspuns la această problemă, declarând că „Este o problemă foarte
sensibilă. Nu ne putem permite să angajăm
24 din 24 de ore paznic pentru o clădire neutilizată. Suntem conştienţi că se distruge
şi sunt foarte supărată. Am avut o întâlnire
cu preoţii şi urmează să stabilim împreună,
pentru că sunt discuţii pentru că ar vrea să
fie capela mai aproape de cimitir. Avem o

Noaptea Muzeelor va fi marcată
printr-o serie de activităţi
şi la Reghin
Municipiul Reghin şi Muzeul Etnografic
„Anton Badea” din Reghin vor organiza de
Noaptea Muzeelor, în perioada 18 – 19 mai,
o serie de activităţi destinate publicului larg,
la care sunt invitaţi şi aşteptaţi copii, tineri
şi adulţi de toate vârstele, un eveniment cu
intrare liberă.
Vineri, 18 mai între orele 17:00 – 19:00 va
avea loc deschiderea expoziţiilor etnografice
„Drumul Pâinii”, „Firul Vieţii”, „Ciclul Anotimpurilor”, „Ocupaţii arhaice în spaţiul etno-cultural mureşean”.
Sâmbătă, 19 mai de la ora 17:00, vor avea
loc ateliere pentru copii şi părinţi intitulate „Zâna împâslită”, iar de la ora 19 până la
miezul nopţii se va organiza tur de vizitare
în muzeu.

„Concepţia expoziţională lansează o invitaţie vizitatorului, de a pătrunde în universul
tradiţional local, de a face o călătorie prin
spiritualitatea şi creativitatea ţăranului din
zonele şi subzonele etnografice ale judeţului
Mures. Cadrul expoziţional conturează un
spaţiu multicultural, evidenţiind totodată
deschiderea spre ceilalţi, o provocare la cunoaşterea valorilor identitare înglobate în
societatea tradiţională. Expoziţia pavilionară
prezintă raporturile omului tradiţional din
judeţul Mureş, evidenţiind relaţii şi conjuncturi prin dualităţi relevante: sacru – profan,
material – spiritual” a declarat Roxana Man,
directorul Muzeului Etnografic „Anton
Badea” din Reghin. (C.R.)

Concurs de poezie patriotică
la Ibăneşti
Biblioteca Comunală Ibăneşti organizează
în data de 17 mai 2018 prima ediţiei a concursului de poezie patriotică intitulat „Sunt
suflet din sufletul neamului meu”.
Concursul se desfăşoară pe două secţiuni,
una de creaţie şi una de interpretare unde
pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 6
şi 18 ani.
Juriul va fi format din cadre didactice, care
vor lua în considerare creativitatea, originalitatea, claritatea şi corectitudinea în exprimare la secţiunea creaţie, în timp ce la interpretare, juriul se va axa pe dicţie, mimică,
tonalitate, intonaţie şi prezenţa scenică.
La secţiunea creaţie pot participa elevi din
România şi Republica Moldova, dar care
nu au publicat anterior poezia prezentată în
concurs şi care să nu fi fost declarată câştigătoare a vreunui concurs cu tematică asemă-

nătoare. Participanţii au dreptul să se înscrie
în concurs cu maxim trei poezii patriotice.
La secţiunea interpretare poeţii, trebuie să
memoreze trei poezii patriotice din opera
poetului George Coşbuc. Dacă poezia este
de o întindere mare, concurentul va recita
doar un fragment. Cele trei titluri ale poeziilor alese vor fi trecute în fişa de înscriere,
iar juriul va alege poezia sau fragmentul pe
care-l va recita concurentul.
La ambele secţiuni, data limită până la care
se pot transmite fişele de participare este duminică, 6 mai. Concursul de interpretare va
avea loc în data de 17 mai 2018, ora 14:00,
în Parcul din localitatea Ibăneşti, la finele
căruia se vor anunţa câştigătorii. În ceea ce
priveşte secţiunea de creaţie, câştigătorii vor
fi anunţaţi tot în data de 17 mai 2018, pe siteul www.ibăneşti.ro . (C.R.)

altă problemă: acum două săptămâni am făcut un gard protector din plasă de sârmă şi
stâlpi la Castel, pe domeniul nostru şi într-o
noapte ne-a fost furat. Poliţia Locală şi Poliţia Municipală sunt în proces de cercetare.
O noapte întreagă s-a lucrat acolo, pentru că
nu poţi încărca într-o oră un gard în maşina,
dar nu ne-a atenţionat nimeni, nimeni nu
a sunat la 112. Pur şi simplu am rămas fără
gard şi e o cheltuială foarte mare. E o problemă mare, suntem conştienţi. Acolo mai
avem două obiective şi câteva şcoli şi şcoala
din Iernuţeni. Suntem blocaţi de legislaţie...
Noi am făcut o propunere la Asociaţia Municipiilor din România pentru a avea dreptul să schimbăm destinaţia, fiind instituţii de
cultură şi şcolare, putem doar pe cinci ani să
facem schimbarea destinaţiei şi dacă scoa-

tem la licitaţie sau concesionăm, nimeni nu
face investiţii pentru cinci ani. Propunerea
noastră a fost să le schimbăm definitiv destinaţia. Aşteptăm răspunsul de la Asociaţia
Municipiilor din România şi de la Ministerul
Învăţământului, care sper să fie de acord, şiatunci putem să le scoatem la licitaţie pentru
că acolo nu va mai fi nevoie de şcoli, cum e
şcoala de la Iernuţeni şi mai avem încă o clădire pe Coşbuc. Am vorbit, mai avem camere de supraveghere disponibile şi vom face
acest lucru” a fost răspunsul Mariei Precup,
primarul Municipiului Reghin”.
(C.R.)

Lansare apelul pentru depunerea de proiecte pe
Măsura M5 - Soluţii inovative pentru o
agricultură Competitivă
În data de 16 aprilie s-a încheiat apelul de
selecţie pentru măsura 3 – stimularea mediului de afaceri din spaţiul rural prin activităţi non-agricole. „A fost un interes mult
mai mare decât ne-am aşteptat noi, iar asta
este un lucru bun. Am avut bugetată o sumă
de 500.000 de euro pentru acest apel de proiecte, iar proiectele care s-au depus au o valoare eligibilă de peste 1.600.000 de euro cu
o valoare totală a proiectelor eligibile şi neeligibile de peste 2.150.000 de euro. Pe această
măsură s-au depus 18 proiecte în domenii
cum ar fi pensiuni turistice, agroturistice,
spălătorii auto, fabricare de peleţi.
Începând cu data de 17 aprilie a fost deschis apelul pentru depunerea de proiecte
pe măsura M 5 – Soluţii inovative pentru o
agricultură competitivă. Suma alocată acestei măsuri este de 503.702 de euro, valoarea
maximă finanţabilă a unui proiect fiind de
75.000 de euro. „Beneficiarii pentru această măsură sunt exploataţiile agricole cu ac-

tivitatea în teritoriul GAL-ului „Prietenia”
Mureş Harghita, activităţi de procesare din
categoria intreprinderilor mici şi mijlocii,
asociaţiile de crescători de animale, cooperativele agricole şi grupurile de producători
din teritoriul acestui GAL. „Pe această cale
invităm potenţialii beneficiari să intre pe site-ul nostru http://www.galprietenia.ro şi să
vadă informaţiile referitoare la această măsură şi aşteptăm să depună proiectele în număr
cât mai mare. Le recomandăm să vină mai
repede cu proiectele la noi şi să nu se lase pe
ultimele zile pentru a putea să le vedem, să
fim siguri că sunt bune din punct de vedere
calitativ” a declarat Cristian Baciu, managerul GAL-ului „Prietenia Mureş – Harghita”.
Apelul de proiecte este deschisă până în data
de 26 iunie 2018.
(C.R.)
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„Din Culise” la Festivalul de teatru de la Braşov
Trupa de teatru „Din Culise” a Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” a participat în
perioada 20 – 22 aprilie la Teatrul „Reduta” din Braşov, la Festivalul de Teatru amator „Am
actor”. Cei opt reghineni care s-au deplasat la Braşov au fost Enea German, Adrian Crăciun,
Lucia – Mariana Mihuţ, Smaranda German, Teodora Crișan, Ciprian Buta, Alex Stoicescu,
Robert Halostă. Evenimentul, aflat la cea de-a IV-a ediţie, a adunat trupe din Lugoj, Medgidia, Caracal, Roman, Braşov. „Este un festival în care ne întâlnim trupe din ţară, care au
fost şi la Reghin. Aceste festivaluri sunt itinerante, un aşa-zis schimb de experienţă la fiecare
acasă. Noi am fost cu piesa „Acul cumetrei Gurdon” o piesă cunoscută, care s-a jucat şi la
Reghin. Transportul ne-a fost asigurat de Primăria Municipiului Reghin. Am fost foarte bine
primiţi, noi am fost şi acum doi ani la Braşov cu piesa „Cerere în căsătorie”. Lumea deja ne
ştie, aşa că atunci când mergi de mai multe ori într-un loc, lumea începe să te cunoască... te
caută” a declarat Ana Maria German.
Deşi este vorba despre teatru pentru amatori, profesionalismul membrilor iese la iveală. Trupa „Din culise” a fost rampa de lansare pentru mai mulţi tineri, care au urmat drumul teatrului la o facultate de profil. Reghinenii au reuşit să impresioneze şi de această dată prin calităţile actoriceşti, astfel încât premiul pentru interpretare a fost obţinut de reghineanca Teodora
Crişan. „Este un lucru foarte mare acest premiu pentru Teodora pentru că sunt oameni care
joacă de ani de zile, dar Teodora are ceva al ei. Înainte cu două săptămâni de a pleca la Braşov,
unul dintre persoanje nu a mai putut să vină, şi-atunci am cumulat cele două personaje întrunul singur, iar Teodora a luat totul pe ultima sută de metri. Şi aşa de bine l-a scos, că uite că
a reuşit să obţină acest premiu” a adăugat Ana Maria German.
Mai jos un scurt interviu cu Teodora Crişan:

Teodora Crişan „Teatrul reprezintă în totalitate sustragerea mea din lumea
încărcată de problemele cotidiene şi transpunerea într-o lume ideală”

„

... sunt o steluţă plină de fericire, dragoste şi pasiune. Sunt
încă infantilă, şi de aceea aleg să privesc lumea care mă înconjoară doar dintr-o perspectivă frumoasă, una în care răul nu îşi
are locul. Eu spun că, din dorinţa puterilor divine sau a universului am venit pe lume pentru a alunga durerea sufletească
a oamenilor. Am fost înzestrată cu daruri, ce exprimate prin
artă, mai precis prin pasiunile mele, teatrul, respectiv muzica,
reuşesc să aducă câte un zâmbet pe chipul oamenilor...

„

Teodora Crişan are 16 ani şi este elevă în
clasa a X-a. Pasiunea pentru teatru a descoperit-o de câţiva ani, iar de atunci reuşeşte
să scoată la iveală tot ce poate fi mai bun din
fiinţa ei. Despre arta teatrală, dar şi despre
premiul obţinut la Festivalul de Teatru de la
Braşov, ne vorbeşte în rândurile de mai jos.
Rep.: De unde şi cum a pornit pasiunea
pentru actorie?
Teodora Crişan: Aş vrea să revenim puţin
în primăvara anului 2010, pe când aveam 9
ani şi abia atingeam 1,20m. Această doamnă
superbă, despre care vă voi povesti imediat,
mi-a atras atenţia foarte rapid, când venise
în clasa mea, anunţând formarea unei trupe
de teatru pentru juniori în cadrul Casei de

Cultura a Tineretului „George Enescu” , urmând ca după întemeierea trupei să fie pusă
în scenă, sceneta „Cei trei purceluşi”. Cu toate că eram doar un pui de om, am început
să joc într-o horă ce privită din exterior, părea un fleac, dar intrând în ea descopeream
sacrificiile pe care trebuia să le faci pentru a
putea continua jocul (sustragerea timpului
de la joacă pentru învăţarea textului, orele
de mişcare scenică, repetiţiile lungi etc.). Cu
toate astea, simţeam nevoia să fiu perfectă pe
scenă, să depun atât de mult efort până personajul devenea mixtul perfect între ceea ce
voiam eu şi ceea ce voiau cei ce se ocupau de
noi cu atât de multă minuţiozitate, şi anume,
scumpii mei Enea şi Mimi German, pe care îi
numesc cu atât de mult drag, părinţii mei de
la teatru. Ei au fost primii care mi-au insuflat
această dragoste pentru arta teatrală şi totodată sunt cei care au crezut în mine şi în legătura pe care o am cu acest loc magic: scena.

Rep.: La Braşov ai făcut o figură frumoasă,
reuşind să primeşti premiul pentru interpretare... Ce înseamnă acest premiu pentru tine?
T.C.: Acest premiu reprezintă încununarea
efortului, sacrificiului şi a dragostei pentru
teatru pe care le port. Pot spune că este un
cumul al felicitărilor discrete şi importante
pentru mine, pe care organizatorii festivalului au dorit să mi le înfăţişeze, într-un alt
mod decât printr-o strângere de mână şi o
îmbrăţişare sinceră.
Rep.: Care a fost reacţia ta la primirea acestui premiu?
T.C.: Sincer vorbind, nici o secundă nu mă
bătuse gândul la o asemenea surpriză. A fost
ceva cu totul şi cu totul neaşteptat... Momentul în care mi-am auzit numele, a fost
pentru mine ceva atât de neclar şi confuz nefiind pregătită pentru asta. Îmi luaseră vreo
2 secunde să realizez cu adevărat ceea ce se
întâmplase, iar când mintea mi s-a limpezit,
impactul emoţional a fost unul uriaş. Lacrimile de fericire au început să se rostogolească pe obrajii mei, iar zâmbetul nu mai dorea
să îmi părăsească chipul. În acele momente
aş fi dorit să îmbrăţişez pe toată lumea şi să le
mulţumesc din tot sufletul meu pentru faptul
că erau făptaşii clipelor mele de fericire şi să
le ofer recunoştinţa mea, pentru că datorită
lor obţinusem acest premiu. Voiam să împart
cu ei toată emoţia pe care o simţeam.
Rep.: Ce înseamnă teatrul pentru
tine?
T.C.: Teatrul reprezintă în totalitate sustragerea mea din lumea încărcată de problemele
cotidiene şi transpunerea într-o lume ideală.
Reprezintă momentul meu de extaz în care
pot creea din nebunia şi emoţiile pe care le
am, noi laturi ale fiinţei mele, şi anume per-

sonaje care se desprind din mine având ca
bază experienţele şi trăirile mele, dar construite pe un trup nou format din informatţile pe care le primesc din jurul meu.
Rep.: Putem spune că trupa „Din Culise”
este o şcoală de actorie? Deşi se joacă la nivel de amatori, iată că a scos la iveală de-a
lungul timpului, multe talente şi persoane
care au continuat pe acest drum al actoriei...
T.C.: Într-adevăr este o şcoală, nu una obişnuită, ci una în care înveţi prin joacă, prin
creaţie şi prin schimbul de experienţă pe care
îl ai fie cu persoanele cu care comunici şi care
te îndrumă, fie cu personajele pe care le interpretezi studiindu-le viaţa, destinul, caracterul.
Să fii amator nu înseamnă neapărat o reuşită
mai puţin valoroasă şi o dedicare mai puţină.
Doar pentru că nu avem setul de studii specializate în acest domeniu, dragostea pentru
interpretare şi creare nu ne împiedică să ne
depăşim pe noi înşine pentru a ajunge cât
mai bine şi cât mai uşor la sufletele oamenilor care se recunosc în personajele noastre şi
prin care poate pot învăţa câte ceva.
Rep.: Te-a schimbat teatrul în vreun fel ca
om?
T.C.: Cu siguranţă că teatrul a avut un mare
impact asupra vieţii mele. Am devenit o
persoană mult mai conştiincioasă, mai perseverentă şi altruistă. M-a făcut să studiez
mai mult toate filialele artei să mă intereseze
mai mult de frumuseţea artistică a vieţii, care
vindecă sufletele în orice formă se găşeste ea.
Rep.: Doreşti să urmezi o carieră în acest
domeniu? Ce doreşti să faci după terminarea liceului?
T.C.: Ar fi un vis împlinit să pot avea şansa
de a deveni actriţă, să joc mereu pe diferite
scene şi să interpretez nenumărate personaje! Dar desigur, sunt puţin fricoasă în ceea
ce priveşte înhămarea cu adevărat la această
carieră, privindu-i minusurile ce mă descurajează. Până la absolvirea liceului voi lua o
decizie, fie rea sau bună, dar până atunci, vă
îmbraţisez cu drag.
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Moaşa – ajutor şi sprijin în timpul naşterii

Doina Cherecheş „strigătul nou-născutului este un strigăt de
victorie la venirea pe lume”
În data de 5 mai este marcată an de an Ziua
Internaţională a Moaşelor. Cu o pregătire în
domeniu, acestea asistă alături de medic la
cel mai fericit act medical: aducerea pe lume
a copiilor.
Pentru a puncta şi noi această zi, am stat de
vorbă cu Doina Cherecheş, moaşă de profesie,
ce practică această meserie de peste 30 de ani.
Rep.: Cum aţi luat contact cu această meserie şi care au fost motivele care au dus la
această alegere?
Doina Cherecheş: Sunt asistent medical
principal cu specialitatea obstetrică ginecologie. Lucrez în sala de naştere din anul 1986.
Sunt moaşă cu studii medii. Primul meu
contact cu sala de naştere a fost în anul 1985,
când am fost în stagiul de practică, fiind elevă în clasa a XII-a la Liceul Sanitar. Am avut
o experienţă deosebită, deoarece la o naştere, moaşa care asista mi-a dat voie să îmi
iau mănuşi şi să particip şi eu, indirect ce-i
drept, la naştere, unde am privit şi urmărit
îndeaproape tot procesul. La momentul respectiv, am fost foarte entuziasmată pentru
că eram singura dintre toţi colegii care a avut
„privilegiul” să fie în acţiune. Poate că această experienţă şi-a spus cuvântul atunci când
am fost pusă să aleg între meseria de asistent
în sala de operaţie şi cea de moaşă, cu toate
că, la vremea respectivă, adică la vârsta de 19
ani, nu prea înţelegeam mare lucru. Pot să
spun că din prima clipă în care am avut tangenţă cu sala de naştere, am îndrăgit această meserie şi pentru mine fiecare naştere pe
care am asistat-o mi-a lăsat sentimentul de
mulţumire, mai ales în momentul în care
plânsul nou-născutului a fost asemeni unui
„mulţumesc pentru că m-ai ajutat să vin pe
lume”.
Rep.: Unde aţi profesat până acum?
D.C: Am început activitatea în Clinica de
Obstetrică Ginecologie II din Târgu-Mureş,
(Maternitatea Veche) în anul 1986, după absolvirea Liceului Sanitar din Târgu-Mureş.
Din anul 1995 am plecat la Spitalul Municipal din Reghin, iar din anul 2010 până în
prezent sunt moaşă la Maternitatea Nova
Vita din Târgu-Mureş.
Rep.: Vă mai amintiţi prima naştere la care
aţi luat parte? Cum a fost acea experienţă?
D.C.: Pot să spun că secretele acestei meserii le-am învăţat de la o moaşă în vârstă, în
locul căreia am şi rămas ulterior. Aceasta a
fost o „moaşă tradiţională”, fără şcoală multă
– nu era asistent medical, era doar cu pregătire de şcoală profesională, dar era un om
deosebit şi primele lucruri ce o caracterizau
erau blândeţea şi răbdarea. Nu pot spune că

acasă, deoarece în orice moment în cursul
travaliului şi a naşterii poate să apară o complicaţie pe care să nu o poţi gestiona de una
sigură sau chiar într-o echipă fără a fi într-un
spital. În străinătate există un alt sistem, care
este foarte bine pus la punct, dar din păcate
şi acolo apar probleme. La noi, nu cred că se
va putea ajunge curând la acest nivel. Deocamdată în maternităţile private, asistarea
naşterii poate avea loc aproape ca şi acasă, cu
soţul lângă gravidă şi cu intervenţii medicale
numai în cazul apariţiei unor probleme deosebite.

Doina Cherecheş
am reuşit să o copiez în totalitate, deoarece
„epoca modernă”, vrem nu vrem, ne obligă
să ne mai grăbim câteodată. Pentru o moaşă,
cel mai important lucru este să aibă răbdare cu femeia gravidă, să o înţeleagă şi să fie
blândă cu ea.
Rep.: Dacă ar fi să vorbim despre numărul
copiilor la naşterea cărora aţi asistat, care
ar fi acesta?
D.C.: Cred că am asistat în cursul carierei
mele în jur de 2000 de naşteri naturale. Mă
bucur de fiecare dată când mă întâlnesc cu
câte o mămică, care-mi spune că am asista-o
la naştere, chiar dacă eu nu o mai recunosc,
şi îi văd pruncul mare şi sănătos. Pentru
mine este o bucurie imensă să văd un copil
pe care l-am asistat la naştere, la care i-am
tăiat buricul, că este frumos şi sănătos.
Rep.: S-a schimbat vreun pic rolul moaşei
de azi faţă de cel pe care-l avea în trecut?
Exista diferenţe între moaşa tradiţională şi
moaşa modernă?
D.C.: Dacă ne referim la moaşele din trecut,
la moaşa satului, o femeie fără studii medicale, experienţa moşitului şi moaşele din prezent, da există diferenţe. Moaşele din zilele
noastre au studii medicale, şcoală postliceală
şi chiar facultate de patru ani, deci ele sunt
în măsură să dea sfaturi femeilor şi să urmărească evoluţia unei sarcini normale fiziologice. Sunt în măsură să se folosească de tehnologie şi să fie în pas cu evoluţia societăţii.
Indiferent de nivelul de pregătire al moaşei,
rolul ei faţă de o viitoare mămică, o femeie
care naşte este în primul rând de a o încuraja, de a o ajuta prin mijloace de psihoprofilaxie să poată să facă faţă durerii din timpul
travaliului şi ulterior de a o învăţa cum să îşi
îngrijească şi să îşi alăpteze copilul.

Rep.: Putem vorbi despre intrarea moaşei
într-un con de umbră, odată cu apariţia
medicului şi asistentei obstetrician?
D.C.: Nu se poate vorbi de intrarea moaşei
într-un con de umbră pentru că rolul ei a rămas acelaşi, de a sta lângă femeia în travaliu
şi a o încuraja, a-i da încredere în ea că poate
duce la bun sfârşit aducerea pe lumea a unei
vieţi.
Rep.: În viaţa profesională a fiecărui om,
există lucruri cu care se mândreşte. Care ar
fi lucrul cu care vă mândriţi dumneavoastră în meseria pe care o practicaţi?
D.C.: În primul rând, lucrul cu care mă pot
mândri după atâţia ani de muncă este faptul
că nu am avut nicio naştere care să se finalizeze tragic din neatenţia sau neglijenţa mea.
Mă bucur la fiecare naştere când aud plânsul nou-născutului, pe care eu îl consider un
strigăt de victorie la venirea pe lume.
Rep.: Există moaşe independente. În alte
ţări, naşterea acasă este acceptată! Cum
este privită în România şi care este mentalitatea pe acest aspect? Cum vedeţi dumneavoastră naşterile acasă?
D.C.: În prezent rolul moaşei în unităţile sanitare de profil s-a schimbat destul de mult
pentru că au apărut medicii obstetricieni,
care au preluat destul de multe activităţi din
trecut ale moaşei.
În ultima vreme este un trend în străinătate,
dar şi la noi a apărut, cu naşterea acasă. Au
apărut şi la noi moaşele independente, dar
baza legală încă nu este bine stabilită şi nici
sistemul nu îţi permite să îţi asumi o naştere
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Rep.: Care sunt cele mai frecvente mituri
legate de îngrijirea bebeluşului?
D.C.: Îngrijirea bebeluşului s-a schimbat
foarte mult datorită schimbărilor sociale şi
apariţiei tehnologiei moderne. Copiii în ziua
de azi sunt crescuţi după alte principii faţă
de trecut. Unele dintre cele mai frecvente
mituri legate de îngrijirea bebeluşului sunt
alăptarea, diversificarea alimentaţiei, toaleta
şi îmbrăcarea bebeluşului. Mămicile moderne nu mai au instinctul de mamă, nu ştiu să
alăpteze, să schimbe bebeluşul, trebuie să fie
învăţate, noroc că sunt reţelele de socializare
de pe internet de unde obţin informaţii. Mămicile responsabile acumulează informaţii
de la cadrele medicale din maternităţi. Aici
intervine şi moaşa cu sfaturi pentru proaspăta mămică.
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Medalii pentru sportivii din Toaca la Cupa Zonală de Karate
Kyokushin
Miruna Fărcaş, Natalia Farcaş, Ioana Maria
Feier, Raul Ionuţ Moldovan, Liviuţ Florin
Dan, Andrei Butilcă, Alex Gabriel Niculici
suunt cei şapte sportivi din Toaca, care au
participat în data de 15 aprilie la Cupa Zonală de karate kyokushin, ce s-a desfăşurat la
Târgu-Mureş.
Sportivii, cu vârste cuprinse între 6 şi 11 ani, au doar câteva luni de antrenament, dar asta nu i-a oprit să urce cu
toţii pe podium, fapt ce dovedeşte că munca şi pasiunea pentru sport aduce rezultate.
„Au dat dovadă de mult curaj şi multă seriozitate la antrenamente. Încerc să le transmit
elevilor mei din experienţa mea acumulată
de-a lungul anilor. Vreau să-i promovez pe
toţi elevii mei, să mergem la stagii şi cantonamente de pregătire, campionate şi competiţii pentru a se dezvolta atât psihic cât şi
fizic, să ştie să îşi controleze emoţiile pentru
a nu fi conduşi de acestea. Vreau să-i învăţ să

fie disciplinaţi, respectuoşi şi cu simţul răspunderii. Artele marţiale sunt comparate de
mulţi oameni chiar şi de unii părinţi ca fiind
o bătaie de stradă sau dintr-un bar, aşa cum
se băteau pe vremuri bunicii noştri. Este to-

tal greşită această părere. Artele marţiale se
practică pentru un corp sănătos, puternic, o
gândire înţeleaptă şi niciodată agresivă. Un
practicant de karate trebuie să îşi păstreze
calmul în orice situaţie şi nu trebuie să răs-

pundă provocărilor care pot apărea oricând
şi oriunde. Un practicant de karate trebuie
să ştie să aplaneze un conflict prin psihicul
său puternic, doar dacă nu are de ales trebuie
să folosească tehnicile pentru autoapărare”
spune Suciu Alin Mihai, antrenorul sportivilor.
De aproximativ 50 de copii se ocupă antrenorul Suciu Alin, pe care-i pregăteşte cu
devotament şi pasiune. „Din câte ştiam, pe
Valea Gurghiului nu se practicau artele marţiale, iar acolo sunt copii plin de energie. Aşa
că m-am decis să merg în zonă unde am făcut două grupe, una în Hodac şi una în Toaca” a adăugat acesta.
Antrenorul Suciu Alin Mihai practică
kyokushin de 14 ani. Înainte a practicat şi
alte stiluri cum ar fi lupte şi kickbox. Face
parte din lotul naţional de seniori.
(C.R.)

Reghineni pe podium la Campionatul Mondial al Concurs Național de Mountainbike organizat de
Persoanelor cu Dizabilităţi
UMF Târgu-Mureş
Cinci sportivi ai clubului reghinean “Red-Dragon” îndrumaţi de antrenorul Gyori Tiberiu
Ștefan, au participat în data de 29 aprilie, reprezentând România la Campionatul Mondial al
Persoanelor cu Dizabilităţi desfăşurat în Budapesta - Ungaria. Dintre aceştia, Daniel Marius
Bucur, Csiki Arpad Ferenc, Alexandru Hudulet sunt nevăzători.
„La deschiderea competiţiei au fost prezenţi peste 200 de sportivi cu dizabilităţi, venind din
14 ţări de pe patru continente, din ţări precum România, Ungaria, Rusia, Belgia, Irlanda,
India, Franța, Olanda, Canada, Italia, Ucraina, Japonia, Lituania, Slovacia. Sportivii noștri
au reușit să obțină două locuri întâi, două locuri trei, un loc cinci, fiind înscriși la secţiunea
nevăzători pe două probe Kumite (dou demonstrativ) şi kata” spune antrenorul Gyori Tiberiu Ștefan.
Locul 1: Csiki Arpad Ferenc şi Daniel Marius Bucur Kumite (dou demonstrativ)
Locul 3 : Csiki Arpad Ferenc şi Alexandru Andrei Hudulet - kata
(C.R.)

Universitatea de Medicină și Farmacie din
Târgu-Mureș organizează în perioada 1 –
3 iunie 2018, prima ediție a concursului
național de mountainbike UMF Bike Days,
care include Cross-Country Olimpic (XCO)
și Cross-Country Point-to-Point (XCP),
adresându-se sportivilor din categoriile elite
și amatori.
Prima ediție a competiției de mountainbike
UMF Bike Days se va desfășura în primul
weekend din luna iunie. „Vă pregătim două
zile cu două trasee distincte, în care veți simți
spiritul autentic al mountainbike-ului! Pe
lângă traseele spectaculoase de XCO și XCP,
care vor fi pregătite de către Lucian Logigan,
campion național și balcanic la mountainbike, concurenților li se pregătesc o mulțime
de surprize” spun organizatorii.
Startul și sosirea vor fi amenajate în cam-

pusul UMF, iar pasionații de mountainbike
vor pedala pe frumoasele dealuri din Transilvania, prin livezi și păduri, locuri ferite
de agitația cotidiană și poluarea orașelor,
simțind adrenalina pe două roți. Între cele
două competiții, participanții se vor putea
relaxa la complexul acvatic al Universității,
la pasta party și la evenimentul Chill&Vinyl,
cu muzică de pe vinyl-uri, proiecții, mapping
3D și lumini.
Pe lângă cele două competiții, vor avea loc
vineri, 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, o serie de activități interactive pentru
copii, precum și o expoziție moto organizată
de Asociația Moto TGM. Informații suplimentare despre înscrierile la concurs, tarife
și trasee se pot obține accesând site-ul: bikedays.umftgm.ro
(C.R.)

Elevi reghineni în Budapesta
O delegaţie de elevi de la Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin formată din şase persoane, se va deplasa în Budapesta în perioada 10 – 12 mai în vederea participării la Concursul
Internaţional de Protocol şi Comunicare, ediţia a VIII-a organizat de Universitatea Metropolitan Budapesta. Consilierii locali au aprobat alocarea din bugetul local a sumei de 1.900
de lei.
(C.R.)

Cicliştii reghineni participă la ture pentru obţinerea brevetelor
Asociaţia ProEndura – Asociaţia Cicliştilor de Anduranţă Reghin, organizează pentru iubitorii sportului cu pedale, noi ture pentru obţinerea brevetelor. Astfel că, cicliştii care sunt atraşi
de parcurgerea distanţelor de 100, 150, 200 şi 300 de kilometri pot obține în urma participării
brevete.
Calendarul brevetelor de anduranţă pentru cicliştii reghineni, organizat de Asociaţia ProEndura arată astfel: 13 mai – 100 km, 3 iunie – 150 km, 24 iunie – 200 km, 22 iulie – 300 km,
Pentru participarea la aceste brevete, organizatorii au alcătuit un regulament de desfăşurare,
pe care cei care doresc să participe la turele pentru brevete, sunt rugaţi să îl citească cu atenţie
şi să îl respecte. Concret, cei care participă la o tură pentru obţinerea brevetului trebuie să se

înscrie și să completeze o declarație pe propria răspundere, să plătească taxa de participare.
Vârsta participanților trebuie să fie de minim 16 ani, iar participanții cu vârsta până la 18
ani (în ziua cursei) trebuie să se prezinte la start cu un părinte pentru a semna declarația pe
proprie răspundere.
Este obligatoriu ca participanţii să deţină cameră de rezervă potrivită. Participanții trebuie
să poarte cască de protecție pe întreg traseul și actul de identitate, iar în caz de condiții de
vizibilitate redusă, aceștia trebuie să poarte echipament vizibil cu elemente reflectorizante.
Întreg regulamentul poate fi consultat pe pagina de facebook Pro Endura.
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Roxana Halaţi „Cred că prin Public Speaking m-am
dezvoltat întâi ca persoană și abia apoi ca vorbitor de limba
engleză”
Roxana Halaţi are 19 ani şi este elevă în clasa
a XII-a la Liceul „Petru Maior” la profilul
Matematică-Informatică. De curând a participat, reprezentând judeţul cu mândrie, la un
concurs de discursuri în limba engleză. Cum
a fost această experienţă pentru ea, vă las să
aflaţi din interviul de mai jos.
Rep.: De curând ai participat la Concursul Național de Discurs Public în Limba
Engleză. E prima participare? Cum a fost
competiţia? Cum se derulează concursul?
Roxana Halaţi: Ca întotdeauna, competiția a
fost solicitantă și a necesitat multă muncă și
pregătire, dar pentru mine, anul acesta a fost
cel mai frumos! E a patra oară când particip
și prima dată când mă calific în finală. A fost
o noutate pentru mine, deși sunt deja veterană în ale concursului.
Concursul constă în prezentarea unui discurs de aproximativ 5 minute în limba engleză și răspunderea la o scurtă serie de întrebări din partea publicului. Tema acestuia
este universală pentru toți participanții, de
obicei un citat, astfel ales încât să lase loc
de interpretare. Ce m-a atras foarte mult la
acest concurs este faptul că nu există răspuns
corect sau greșit – e la latitudinea participantului să abordeze tema dată cum crede de
cuviință, să își expună părerea, fără a simți că
există doar un răspuns « bun ». Competiția e
structurată pe mai multe nivele, începând cu
nivelul județean, apoi regional, semifinale și
finale. În fiecare dintre aceste etape trebuie
să te clasifici printre primii pentru a putea
avansa la următoarea, dar pe măsură ce « urci
» către finală, tot mai puțini participanți se
clasifică. Spre exemplu, dacă de la județeană
la regională avansează 18 elevi, în semifinală
vor avansa numai 2 către finală. Astfel se face
triajul pentru etapa finală, unde am fost, anul
acesta, 14 participanți.
Nu aș putea spune că mi s-a părut mai greu
decât în anii precedenți, am și mai multă
experiență acum, dar cu siguranță am depus
mai multă muncă. Poate din această cauză
am reușit să fiu mult mai relaxată și să mă
bucur mai mult de concursul în sine. Nu e
ușor, dar o dată ce ai prins « gustul » e foarte
greu să renunți.
Rep.: Cât de pregătit trebuie să fii pentru
acest concurs?
R.H.: Depinde foarte mult cât de sus îți propui să ajungi, dar și de la individ la individ.
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Rep.: Vei mai participa la următoarele ediţii?
R.H.: Conform regulamentului mai pot participa la concurs până la vârsta de 21 de ani.
Deși mi-ar plăcea enorm să mă întorc în anii
următori, nu sunt sigură că programul îmi va
permite odată ce voi fi studentă.
Rep.: Cum ești ca elev? Cum stai la celelate
materii?
R.H.: De obicei, îmi dau silința la fiecare materie, dar nu sunt un elev doar de 10.
Am încercat, mai ales în ultimul an, să acord
importanță acelor materii de care voi avea
nevoie și în viitor. Am fost întotdeauna concentrată pe extracuricular – voluntariat, concursuri, evenimente. Școala a fost pe primul
plan, dar am încercat să îmi însușesc și alte
abilități, înafara acesteia.

Roxana Halaţi - eleva pasionată de engleză
Personal, în ultimii patru ani mi-am dedicat
perioada de iarnă discursului. De la o etapă
la cealaltă sunt aproximativ 2-3 săptămâni
în care trebuie să încerci să te îmbunătățești
din toate punctele de vedere. Cred că pentru a putea fi sigur pe tine și a putea face
performanță la concurs trebuie să crezi cu
tărie în ceea ce spui în discurs, să abordezi
tema într-un mod cât mai personal. Mai apoi
trebuie să fii atent la modul în care îți expui
ideile. Ca în orice domeniu al comunicării,
e necesar să te asiguri că folosești cuvintele
potrivite pentru a nu lăsa loc de îndoială sau
de interpretări.
De-a lungul anilor am văzut și discursuri spontane, dar și discursuri repetate cu
strictețe. Am observat că mie mi se potrivesc
discursurile scrise dinainte, dar « interpretate » astfel încât să dea, din când în când,
senzația de improvizație. Aceasta a fost cea
mai dificilă provocare a mea – să par spontană cu toate că fiecare cuvânt era așezat cu
grijă la locul său.
Rep.: De ce engleză? Când ţi-ai dat seama
că ai făcut o pasiune pentru această limbă?
R.H.: Dragostea mea pentru engleză a început încă de când eram la grădiniță. N-aș putea spune exact ce mă atrăgea atunci la această limbă, dar pe măsură ce am crescut mi-am
dat seama că vreau să îmi pot exprima gân-

durile cât mai liber și să pot comunica cu cât
mai multe persoane. Am continuat să încerc
să mă perfecționez și a devenit parte din
mine, oarecum. Engleza mi s-a părut potrivită fiind o limbă de circulație internațională,
dar și o limbă care face tot mai mult parte
din viața cotidiană. Suntem încojurați de engleză.
Rep.: Multora le este dificil să ţină un discurs în limba maternă, dar iată că tu, reuşeşti să te descurci într-o limbă străină...
Cât de mult te ajută participarea la un astfel de concurs, mai ales în viaţa de zi cu zi?
R.H.: Uitându-mă înapoi la anii de liceu, la
felul în care m-am dezvoltat și m-am schimbat în acest timp, pot să spun cu toată sinceritatea că nu știu unde și cine aș fi fost acum
fără Public Speaking. Să duci o persoană
puțin timidă, dar și perfecționistă la un concurs de discurs public poate suna ca rețeta
unui dezastru, dar pentru mine a funcționat.
Am învățat nu doar să folosesc mai bine
resursele limbii engleze, ci și să îmi susțin
punctul de vedere, să înțeleg că întotdeauna
există mai multe opinii și mai ales să înțeleg
că, deși există viziuni diferite asupra unui subiect, acestea nu se exclud reciproc. Cred că
prin Public Speaking m-am dezvoltat întâi
ca persoană și abia apoi ca vorbitor de limba
engleză. M-a format, aș putea spune.

Rep.: Cum îţi petreci timpul liber?
R.H.: În anii precedenți m-am implicat în
voluntariate și multe activități extrașcolare.
Anul acesta am fost nevoită să le las deoparte puțin pentru a mă concentra pe examenul
care urmează. Totuși, încă îmi fac timp să citesc cât pot de des (sunt un adevărat șoarece
de bibliotecă). Încerc să mă și distrez alături
de prieteni, iar între toate acestea, fac parte
din echipa de redacție a unui site american
din domeniul muzicii.
Rep.: Care sunt planurile tale de viitor? Ce
doreşti să faci după terminarea liceului?
R.H.: Nu sunt încă decisă în totalitate ce facultate voi urma. Am mai multe opțiuni din
domenii destul de diferite. Cea mai mare provocare a mea este să decid pe ce mă voi axa.
Fiind la matematică-informatică am ajuns să
iubesc materiile reale și m-aș îndrepta spre
acestea. Totuși, partea umană îți spune și ea
cuvântul, făcându-mă să mă întreb dacă o
licență pe partea de comunicare nu mi s-ar
potrivi mai bine. În orice caz, sunt sigură că
voi lua, până la urmă, decizia potrivită. Iar
apoi, din toamnă, să reîncep să mă implic
în activități de voluntariat, sper eu, cât mai
multe și cât mai diverse. Nu pot sta locului
niciun moment!

pagină realizată
de Codruţa ROMANŢA
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Opt filme de văzut în Reghin
Între 10 şi 30 mai reghinenii sunt invitaţi la
film în cadrul proiectului „fillME in Reghin”,
iniţiat de Asociaţia „K-arte” şi finaţat de Fondul Comunitar Reghin prin programul Abonament pentru comunitate. „Complementar
proiectului în aer liber de la Pădurea Rotundă unde prezentăm în fiecare an, în luna august, câteva dintre cele mai importante filme
de festival din ultimii ani, „fillME in Reghin”

propune o experiență cinematografică diferită, într-o sală de spectacole (sala mare a Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară”)
și cu o ofertă de film mai popular. Inspirat de
expresia „fill me in” („pune-mă la curent”)
seria de proiecții de la Reghin își propune,
simplu, reconectarea publicului reghinean
cu reflexul și plăcerea de a merge la un film
bun. Poți alege între comedii care au depășit

ŞTIRI
recorduri de box office, drame emoționante,
un documentar inteligent, filme de aventuri
sau un thriller și mizăm pe faptul că nu vei
alege să stai în casă” spune Eliodor Moldovan, preşedintele Asociaţiei K-ARTE.
Proiecțiile vor avea loc în fiecare zi de joi, între 10 - 31 mai 2018, la Casa Municipală de
Cultură „Eugen Nicoară”. Sunt opt filme de
văzut, iar intrarea este liberă.

PROGRAM - FillME in Reghin

10 MAI
18:00 - Perfetti sconosciuti / Complet străini (Comedie, Italia, 2017) )
20:00 - The Zookeeper’s Wife / Azyl (Dramă, SUA, 2017)

17 MAI
18:00 - Bikes vs Cars (Documentar civic / ecologic, Suedia, 2015)
20:00 - The Hunt / Vînătoarea (Dramă psihologică, Danemarca, 2012)
24 MAI
18:00 - Tura divină / Isteni Mûszak (Comedie neagră, Ungaria, 2013)
20:00 - Kon-Tiki (Aventuri / biografic, Norvegia, 2012)
31 MAI
18:00 - Două lozuri (Comedie, România, 2016)
20:00 - Câini (Dramă / Thriller, România, 2016)

Solovăstrenii vor avea un
Cămin Cultural modern

Conducerea Primăriei Comunei Solovăstru a semnat de curând la AFIR Alba Iulia,
contractul de finanţare nerambursabil, în
valoare de 473.641 euro pentru renovarea
şi modernizarea Căminului Cultural din localitatea Solovăstru. “Va fi unul dintre cele
mai frumoase, moderne şi dotate din punct
de vedere tehnic din judeţ” spune primarul
comunei Solovăstru, Ilie Chirilă Tătar. Conform contractului semnat, durata de realizare efectivă şi implementare a proiectului este
de maxim 33 de luni. (C.R.)

Soluţii pentru traficul din
cartierul Unirii

După accidentul recent în care un copil şi-a
pierdut viaţa pe trecerea de pietoni, administraţia locală caută soluţii pentru fluidizarea
traficului din cartierul Unirii, dar şi pentru
siguranţa cetăţenilor din acest cartier. „După
evenimentul nefericit din cartierul Unirii
am avut patru deplasări la faţa locului alături de comisia de circulaţie, inclusiv cu cei
de la Poliţia Municipiului Reghin. Vom lua
mai multe măsuri, dar care din păcate nu se
pot pune în practică de pe o zi pe alta, pentru
că au nevoie de avize şi autorizări. Vor fi trei
semafoare cu buton, vrem un sens giratoriu,
eliminăm din cele 11 treceri de pietoni trei şi
vom pune bumpere şi sperăm ca în curând să
vedem şi rezultatele” a declarat Mark Endre,
viceprimarul Municipiului Reghin. (C.R.)

De 1 Iunie cei mici sunt
aşteptaţi în Orăşelul Copiilor

ANUNŢURI
S.C. TRADIŢII DIN NATURĂ S.R.L. anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul „Construire centru de procesare P+M propus a fi amplasat
în judeţul Mureş, comuna Brâncoveneşti, sat Idicel Pădure, judeţul
Mureş.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, loc. Târgu-Mureş, str
Podeni, nr. 10, în zilele de luni între orele 9:00 – 15:00, marţi – vineri între orele 9:00 – 12:00 şi la sediul titularului de proiect din
Municipiul Reghin, str. Libertăţii, bl. 10, sc. 4, ap. 57, judeţul Mureş.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureş
Târgu-Mureş, strada Podeni nr.10 în zilele de: luni între orele 9:00 –
15:00, marţi – vineri între orele 9:00 – 12:00.
Angajez personal cu experienţă la spălătorie auto în Reghin. Cerem
și oferim seriozitate. Telefon 0744954802

SC.BUCIN MOB SRL.
Angajează tâmplari, operatori CNC și muncitori necalificați. Informaţii la punctul de lucru din Solovăstru 490 E, jud.Mureş sau la
tel.0265.534.214, 0265.534.215
Pierdut acord de funcţionare şi fişa de valabilitate aparţinând SC
EQUINOXE SRL cu sediul în Reghin, str Iernuţeni, nr. 158, jud.
Mureş, cu valabilitate până la 31 decembrie 2017.
Vând Vitara decapotabilă, 1,6 benzină, înmatriculată. Dotată cu cauciucuri de off road. Stare bună de funcţionare. An de fabricaţie
1993. Telefon 0752.646.665
De vânzare apartament cu trei camere în Reghin, cartierul Rodnei.
Apartamentul este izolat în exterior, geamuri termopan, centrală
termică nouă, jaluzele noi, balconul este închis şi are două băi. Se
vinde cu sau fără mobilă. Telefon: 0745.330.720

Cea de-a IV-a ediţie a evenimentului „Orăşelul Copiilor” se va defăşura din nou la
Reghin cu ocazia zilei de 1 Iunie, Ziua Copilului. În acest sens s-a aprobat cooperarea
dintre Muncipiul Reghin şi Asociaţia Advent
Kindergarten din România – filiala Reghin,
în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului ce va avea loc în Parcul Central
din Municipiul Reghin. Pentru buna desfăşurare în vederea susţinerii, consilierii locali
au aprobat suma de 15.000 lei din bugetul
local. Circulaţia autovehiculelor va fi restricţionată temporar în această zi în intervalul
7:00 – 19:00. Sunt aşteptaţi aproximativ 2500
de copii, evenimentul fiind adresat copiilor
cu vârste cuprinse între 3 – 14 ani. Programul cuprinde şi în acest an ateliere de artă
meşteşugărească, pictură pe faţă, numere de
jonglerie, asamblarea unor avioane de jucărie sau confecţionarea lor din hârtie. Nu vor
lipsi nici în acest an activităţile sportive, fiind
organizate concursuri de role, biciclete şi trotinete. Copiii vor avea ocazia să facă un tur al
oraşului în miniatură şi să străbată pe baza
unui paşaport, toate cele 31 de staţii aflate
pe traseu: primărie, poliţie, pompieri, spital,
biserică, muzeu, bancă etc. Acest proiect îşi
propune informarea şi implicarea copiilor în
viaţa oraşului, dar şi de a înţelege ce se petrece dincolo de porţile unei instituţii. (C.R.)
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