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Dependenţa de jocurile de noroc – o boală care afectează întreaga familie

EDITORIAL de Codruta ROMANTA

„Mami, vreau îngheţată!
Nu putem azi, că tati a jucat banii la poker!
În tot acest timp, tatăl pășește tăcut pe trotuar
cu privirea adânc înfiptă în pământ...”
Pornind de la acest dialog real, întâlnit recent
în urbea noastră nu pot decât să fiu indignată. Viciile sunt de nenumărate feluri. Sunt
vicii pentru că ne lăsăm conduși de ele... fie
că sunt ţigări, alcool și până la jocurile de noroc. Apoi se transformă în dependenţă și, din

păcate, în cazul jocurilor de noroc, psihologii o consideră chiar boală, deoarece nu mai
reușești să o stăpânești. Iar boala se răsfrânge
asupra ambelor sexe. Și nu ești singurul care
are de suferit, ci afectează intens și viaţa de
familie. Ba mai mult pierzi bani, tu cel care te
gândești că îi vei câștiga. Bani pe care i-ai putea folosi atât de plăcut în alte scopuri. Cum e
cazul de faţă: oferirea celui mic a unei îngheţate. Dar pare să nu-ţi mai pese pentru că tu
visezi noapte de noapte cum poţi ajunge mai
repede să învârţi ruleta, să joci o carte ori să
lovești butonul roșu/negru al păcănelelor.
Statisticile arată că peste 150.000 de români
își încearcă norocul la ruletă, păcănele, poker ori pariuri. E un număr mare, iar tentaţia uriașă, având în vedere că dacă stai să
observi bine, la fiecare colţ de stradă există
câte-un local care te „provoacă” să-ţi toci banii. Nu, nu te îmbogățești peste noapte! Nu!
Nu ai cum! Pentru că ăsta e motivul pentru
care se numesc jocuri de noroc. Nu faci alt-

ceva decât să arunci banii pe
„fereastră”, sperând că odată și-odată căruţa
cu noroc se va răsturna și în buzunarul tău.
Iar tu știi asta! Ești conștient că șansa de câștig este mică, însă dependenţa pălește în faţa
conștiinţei. În majoritatea cazurilor, dependenţii încearcă să ascundă patima, dar și să
facă rost de bani prin diferite moduri.
Asociaţia Organizatorilor de Sloturi din România a demarat un program prin care împătimiţii de jocuri de noroc, au la dispoziţie
un număr de telefon gratuit 0800.800.099,
unde pot suna și cere ajutor de specialitate.
De asemenea pot accesa site-ul www.jocresponsabil.ro unde se pot autotesta, își pot face
un test online în urma căruia vor vedea dacă
sunt ori nu dependenţi.
Și dacă tot vorbim despre vicii, mai dau un
exemplu, tot unul care a afectat într-un fel
ori altul, copilul. Pe scurt, băiatul îi cere mamei bani pentru a-și cumpăra fructe, însă
nu a primit pe motiv că nu dispune de suma

necesară, cu toate că mama avea în buzunar
suma disponibilă pentru un pachet de ţigări.
Fericirea face ca în acest caz, mama să conștientizeze gravitatea faptei, să se simtă vinovată, iar acel moment a fost scânteia care să o
impulsioneze în a se lăsa de fumat.
Și uite așa, ajungem să ne privăm copiii de
plăcerile copilăriei, de dulciuri ori mâncare
sănătoasă, doar pentru că noi pretindem că
n-avem bani. E drept... Sunt familii care nu
își permit cu adevărat „luxul” de zi cu zi, însă
sunt cazuri unde, dacă ai renunţa la vicii, la
dependenţe, ai putea să le oferi celor dragi
ceea ce au nevoie... În limita posibilităţilor,
a bunului simţ.
Nu uitaţi, atunci când sunteţi „strâși cu ușa”
și credeţi că nu mai există cale de scăpare,
apelaţi la ajutor de specialitate, un psiholog,
un psihoterapeut... Ajută-te să scapi de o grijă, de greutatea de a purta în spate o dependenţă.
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Olimpicii Liceului „Petru Maior” se prezintă

Conducerea și cadrele didactice de la Liceul
Tehnologic „Petru Maior” din Reghin se pot
mândri cu elevi excepţionali, care au reușit în
decursul anilor de școală să obţină rezultate
deosebite la concursurile și olimpiadele la care
au participat. Indiferent de materia aleasă, și
anul acesta, o mână bună de elevi din clasele
IX – XII au ajuns la fazele judeţene și chiar
naţionale, punând încă odată Liceul „Petru
Maior” pe harta elevilor valoroși.
Am ales astăzi să-i aducem în faţa dumneavoastră, printr-o scurtă prezentare referitoare la olimpiadele și concursurile la care au
luat parte, dar și despre ce au însemnat pentru ei aceste competiţii școlare.
Am stat de vorbă și cu directorul adjunct al
Liceului „Petru Maior” din Reghin, Marta
Crișan, care s-a arătat bucuroasă de rezultatele elevilor înscriși la o intituţie de prestigiu
din judeţul Mureș, fapt confirmat de rezultatele obţinute de elevii școlii.
„Este o ocazie în care copiii pot să pună în
valoare ceea ce au învăţat, chiar și pasiunile
lor și prin locurile fruntașe sau rezultatele
bune pe care le-au obţinut aduc un plus de
valoare școlii, pot să dovedească faptul că se
muncește în școală. Cei mai mulţi trebuie să
muncească individual, dar îndrumaţi și sprijiniţi de către colegii noștri la disciplinele la
care ei doresc pentru că atâta vreme cât elevul nu dorește, noi degeaba am încerca să îl
solicităm, pentru că munca lui individuală va
fi oricum hotărâtoare. Sunt posibilităţi multe
acum de a se pregăti pentru că sunt tot felul de modele de subiecte, de materiale ajutătoare auxiliare din care pot să lucreze, iar
acesta este un lucru bun pentru că cei care
chiar sunt pasionaţi de un domeniu au toate
șansele să se poată pregăti. În general, copiii care au fost formaţi de mici în a participa
la concursuri, la competiţii, aceia au deja în
fiinţa lor sădită o sămânţă pentru așa ceva.
Mai greu reușim să îi mobilizăm, să zice în
clasa a XI-a, dacă ei nu au mai participat înainte. Personal, am avut elevi care au început
cam prin clasa a VII-a un interes deosebit și
au mers chiar în fiecare an. Acum că au mers
foarte sus la participare, la faza naţională sau
s-au oprit la faza judeţeană, nu asta este până
la urmă atât de important, cât faptul că tot
ceea ce au învăţat la o anumită materie este
câștigul lor și în felul acesta ei pot fi convinși
că școala îi sprijină prin profesori și prin faptul că putem să îi înţelegem și să nu le dăm în
perioadele de pregătire a concursurilor, lucrări la alte materii și în felul acesta, reușim
să dozăm și efortul lor și energia pe care o au.

experienţă interesantă și care simt că m-a
dezvoltat.
Nu mă văd în tot acest timp fără să fii participat la olimpiadă. La etapa judeţeană am avut
de pregătit o parte din materia anului școlar,
la naţională materia s-a extins. La naţională am fost timp de patru zile într-un mini
cantonament. De ce religie? Este într-adevăr
departe de profilul real, dar am simţit cumva
acest domeniu mai cald și este o pasiune pe
care am dezvoltat-o de când eram mică, dar
pe care am regăsit-o acum mai aproape de
sufletul meu. Vreau să dau la Politehnică, dar
locul pe care l-am ocupat, îmi asigură un loc
și la o facultate de profil uman, așa că îmi e
greu să aleg în momentul acesta.

Roxana Halaţi – XII
– a A – participantă la
faza naţională de public
speaking
Am participat la olimpiada de limba română
unde am obţinut menţiune la etapa judeţeană, la olimpiada de limba engleză unde am
obţinut locul doi la judeţeană și la concursul
de public speacking unde am obţinut locul
doi la faza naţională. Cred că cel mai greu
este public speaking pentru că dacă la celelalte te duci și te așezi la o masă și scrii, la
public speaking trebuie să vorbești în faţa
unui public, ceea ce poate fi destul de înspăimântător și cred că este și concursul la care a
trebuit să mă pregătesc cel mai mult.

Diana Ormenișan – XII Tavaszi Anita – XI – B
– a A – olimpiada de reli- olimpiada de ortografie
gie
Am participat la concursul de ortografie în
Povestea mea începe acum patru ani, când
am participat la prima olimpiadă de religie
din clasa a IX-a și de atunci am tot bătut la
ușa naţionalei, dar acum în clasa a XII-a
m-am calificat la naţională. Am fost la Iași
de unde m-am întors cu menţiune. A fost o

stă într-o probă de dictare, dar și o fișă cu
exerciţii de ortografie.

o materie care promovează gândirea logică,
puterea de analiză, cât și ieșirea din tiparele
normalului. Trebuie să gândești unic, creativ.
După terminarea liceului, dacă se poate, aș
vrea să continui într-un domeniu asociat informaticii deoarece cred că este un domeniu
de viitor.

Am participat la olimpiada de ortografie
de unde am obţinut locul zece la olimpiada judeţeană, clasându-mă la faza naţională
de la Sf Gheorghe. Deși nu am reușit să mă
clasez pe un loc atât de bun, cred că a meritat să particip, motiv pentru care anul viitor
voi participa din nou. Am ales să particip
la această olimpiadă deoarece mie-mi place
limba maghiară, deși eu sunt mai interesată
de informatică, cred că este important să știi
să vorbești corect în limba maternă.

Anca Șerban – IX – a A –
olimpiada de geografie

Stelian Bărdășan –
clasa a XII – a A – con- Kocsis Lenke – X – B –
olimpiada de ortografie
curs de cros
În urma câștigării locului I pe judeţ, Stelian Bărdășan a participat la faza naţională a
concursului de cros la Botoșani, competiţie
organizată de Federaţia Română de Atletism.
„A fost o experienţă minunată, unde am
avut nevoie de rezistenţă, aptitudini în alergare și antrenament riguros. Am mai avut o
participare la un alt concurs, o tabără unde
am reușit din peste o sută de participanţi să
mă clasez pe primul loc. Pe o distanţă de 2,5
km am avut parte de un traseu prin pădure,
unde am avut de trecut atât de coborâri cât și
de urcări, dar și alergare pe teren drept”.

limba maghiară unde la faza judeţeană am
obţinut locul 6 din 40. Primele zece locuri
s-au calificat la faza naţională, care s-a desfășurat la Sfântu Gheorghe unde am fost timp
de trei zile cu participarea a peste 70 de elevi.
Am obţinut locul 19 și a fost un progres pentru mine faţă de anul trecut. Concursul con-
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Dorin Suciu – XII – D –
concurs de matematică
Am participat la concursul de matematică
aplicată „Adolf Haimovici” care este organizat de Facultatea Constructoare de Mașini
„Gheorghe Asachi” din Iași, unde am obţinut
menţiune și medalie de bronz. Întotdeauna
matematica mi s-a părut mai ușoară și mai
accesibilă decât celelalte materii pentru că
este logică, nu trebuie tocit în niciun fel.
Vreau să merg pe energie electronică după
terminarea liceului, la Politehnica din Cluj
Napoca. Cu diplomele pe care le-am acumulat în anii de liceu am loc asigurat la facultatea respectivă.

Tudor Pilcă – XI – a A – olimpiada de lingvistică
În urma obţinerii locului I la faza judeţeană,
am participat la faza naţională a olimpiadei
de lingvistică, etapă care a avut loc la Vaslui. Lingvistica este o știinţă care reușeste să
îmbine diverse alte materii. Este o știinţă interdisciplinară pentru că îmbină logică, matematică, cât și gramatică. Nu se poate spune
că este o materie de sine stătătoare pentru că
este tot timpul o provocare. Studiază limba,
cât și dezvoltarea ei, astfel în timpul olimpiadei ne este dat un subiect de rezolvare a unor
exerciţii ce presupun o parcurgere logică și
temeinică a modului de dezvoltare a acestei
limbi. Ce-mi place la lingvistică este faptul
că nu ești constrâns de ceva, pentru că este

Am participat la olimpiada naţională de geografie de unde m-am întors cu menţiune
specială. A fost o experienţă foarte frumoasă, am participat și anul trecut. Simt că mă
ajută foarte mult să mă dezvolt. E interesant
să cunoști oameni noi și să înveţi multe lucruri, nu doar din domeniul olimpiadei la
care participi. Am ales geografia pentru că
am fost atrasă încă din clasa VIII-a de această materie și cred că m-a ajutat și îndrumarea
profesoarei și pur și simplu îmi face plăcere
să învăţ la geografie. Este adevărat că trebuie
să înveţi mult, dar trebuie să ai și o gândire
logică și trebuie să îţi facă plăcere pentru că
altfel nu poţi.

Crișan Diana – clasa a
IX –a A – olimpiada de
chimie
Am participat la mai multe olimpiade, chimie la care am luat locul trei, la olimpiada
de matematică unde la faza judeţeană am
luat locul patru, am participat și la olimpiada
„Lectura ca abilitate de viaţă” și la cea de engleză, dar cele mai bune rezultate le-am avut
la olimpiada de chimie. A fost o experienţă
foarte plăcută, am întâlnit persoane noi pe
care nu le-aș fi întâlnit dacă nu erau aceste
oportunităţi. M-am dezvoltat, deoarece am
învăţat foarte multe lucruri noi, a trebuit să
aprofundez mult mai multe lucruri pentru
această olimpiadă decât facem la clasă. Zic
că am avut rezultate demne de laudă pentru
că m-am ţinut pe un picior cu cei de la TgMureș care erau deja pregătiţi, de aceea mă
simt foarte mândră pentru aceste rezultate.
Participarea la olimpiade mă ajută în sensul
că nu mai am emoţii ori la un examen foarte important, mă scapă de emoţii și de toate
fricile.
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Avântul Transilvania a cucerit Cupa Mondială
la volei amatori
Echipa de Volei Avântul Transilvania a cucerit Cupa Mondială la volei amatori din Scoţia. Evenimentul sportiv s-a desfășurat în perioada 27 – 28 mai, unde au participat peste
150 de echipe împărţite pe 36 de terenuri. La
categoria la care echipa Avântul Transilvania a participat, s-au înscris 75 de echipe de
volei. Este pentru prima dată când România
este reprezentată la acest turneu, care are în
spate o tradiţie de peste 30 de ani, fiind astfel
o premieră binevenită. „Este singurul campionat care întrunește echipe de pe toate continentele, un campionat peste nivelul nostru
pentru că am jucat contra sportivilor de divizia B. Noi, fiind jucători amatori, eram cotaţi
mult sub nivelul lor. Cred că am câștigat noi,
tocmai datorită faptului că nu am fost luaţi
în serios. A fost o experienţă minunată, ceva
de vis. N-am văzut niciunde, nici măcar la
televizor atât de multe echipe care să joace în
același timp” spune Daniel Radu, coordonatorul echipei Avântul Reghin.
Vârsta celor nouă voleibaliști români ce s-au
deplasat în Scoţia este cuprinsă între 20 și 70
de ani.
„Am reușit să câștigăm acest Campionat
pentru că eram priviţi cu superioritate și nicio echipă nu a crezut că îi vom putea bate,
având în vedere că majoritatea erau foști
sportivi de performanţă, iar media de vârstă
a echipelor de acolo nu depășea 40 de ani.
Am ajuns în finală cu echipa Canadei, echipă cu sportivi de doi metri. Ei se dădeau cu
creme cu protecţie solară, ne priveau și nu
dădeau doi bani pe noi. La un moment dat,
Irimeș a suferit o întindere, iar Aurel Beica,
care era cu noi și pricepându-se, a început
să-l maseze în timp ce Toma Cotoi, dădea
indicaţii dirijând din mâini. După finalul
meciului, am aflat că cei din Canada povesteau că „eh, cum să nu câștige când ei și-au
adus staf tehnic, maseur, antrenor”. Asta ne-a
amuzat foarte tare având în vedere că noi nu
aveam nimic din ce credeau ei” povestește
Daniel Radu.
Auzim foarte mult vorbindu-se despre fotbal și baschet la nivel local, dar iată că, astăzi
putem vorbi cu mândrie și despre volei. Deși
joacă la nivel de amatori, se comportă asemeni profesioniștilor. Membrii echipei sunt
din Reghin și Spermezeu. Dar cum au ajuns
aceștia să se unească, vă povestesc în continuare.

Începuturi

Bazele echipei de volei din Reghin au fost
puse în urmă cu aproximativ opt ani de că-

tre Daniel Radu. La început a fost o singură echipă, apoi, cu timpul s-a divizat, astfel
încât s-a împărţit în două: Volei Reghin și
Avântul Transilvania, din care fac parte cei
mai valoroși voleibaliști. „Facebook-ul a fost
de ajutor de data asta pentru că am stat și
căutat echipe să avem cu cine să jucăm. La
început erau trei echipe, Reghin, Sărmaș, Iernut. Apoi am aflat că sunt echipe la Bistriţa și
Cluj, așa că am mers acolo pentru discuţii.
Mă urcam în mașină și mergeam acolo unde
aflam că sunt echipe de volei și îi invitam la
Reghin la turnee. La un moment dat s-a mărit aria de prieteni, și-am zis să invităm și de
prin Moldova, echipă care la început ne-a bătut. Atunci când te bat, nu te mai prea cheamă la ei pentru că nu ești de nasul lor. Am
mers la un turneu în Bistriţa unde am dat de
cei din Spermezeu. La momentul respectiv,
cea mai bună echipă de volei amatori erau
cei din Ocna Mureș, foști jucători de Divizia
A și foști componenţi ai echipei naţionale.
Eh, iar cei de la Spermezeu i-au bătut acolo la Bistriţa. Atunci am văzut cea mai tare
echipă. Și-atunci mi-am spus: trebuie să îi
iau la Reghin. Ulterior, membri din echipa
lor au plecat prin străinătate, rămânând puţini jucători, astfel că acela a fost momentul
în care ne-am unit. A urmat o omogenizare
a echipei, vreo doi ani am tot luat bătăi, până
am început noi cu victoriile, devenind din ce
în ce mai cunoscuți. Lucrul acesta a adus cu
sine și diferite invitaţii la turnee” își amintește Daniel Radu.

De ce Avântul
Transilvania?

Fără a avea vreo legătură cu echipa de fotbal Avântul Reghin, numele echipei Avântul
Transilvania vine de la unirea membrilor din
Reghin și Spermezeu. Cum echipa celor din
Spermezeu, Avântul Spermezeu, era descoperită numeric s-au unit cu cei din Reghin
și-au ales să reprezinte zona Transilvaniei,
formând astfel Avântul Transilvania.
Niciunul dintre membrii echipei nu a jucat volei de performanţă, ci au învăţat mare
parte din tehnicile puse la dispoziţie de Ioan
Irimeș din Spermezeu. „Ioan Irimeș este un
fenomen, fost jucător de Divizia B. Este din
Spermezeu, are 67 de ani și duce un campionat întreg de la început la sfârșit. El a făcut
acum câţiva zeci de ani, un teren de volei în
mijlocul comunei, a format voleibaliști și a
plantat plopi în jurul terenului, care acum
sunt de 20 de metri și se joacă încă pe terenul

Reghinenii vor sărbătorii o
săptămână la Zilele
Reghinene
Zilele Municipiului Reghin se vor desfășura
în acest an, în exclusivitate, pe o perioadă de
șapte zile, mai precis în perioada 9 – 15 iulie.
Evenimentul va cuprinde acţiuni și manifestări ce se vor desfășura în spaţiile publice din
oraș, în parcuri, pieţe, în cartierele și zona
centrală, astfel încât zona centrală a Municipiului nu va fi închisă în toată această perioadă, ci doar pe sfârșit de săptămână, când
va fi amplasată scena unde se va desfășura
programul artistic. În restul timpului, se vor
desfășura diferite activităţi în cadrul zilelor
Municipiului în mai multe zone ale orașului.
Primăria Municipiului Reghin a schiţat un
program de desfășurare a evenimentelor
din care spicuim: concursuri, activităţi pen-
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tru copii și adolescenţi, expoziţii artizanale,
proiecţii de film cu temă istorică, manifestări
sportive cum ar fi semi-maraton, cros, curse
biciclete, activităţi de socializare în aer liber,
paradă de costume populare, ceremonii de
recunoaștere a meritelor inventatorilor din
Reghin, meci de fotbal între reprezentanţii delegaţiilor orașelor înfrăţite, premierea
olimpicilor, concerte în piaţa centrală cu o zi
dedicată exclusiv talentelor reghinene.
(C.R.)

respectiv” spune Daniel Radu.

Din Polonia în Slovacia,
până în Scoţia

Aventurile nu s-au terminat aici după formarea noii „trupe de elită” pentru că Daniel
Radu a continuat să caute echipe împotriva
cărora să joace. Așa că a luat legătura cu cei
din Polonia de la echipa Lesko, pe care i-au
adus în Reghin. „Am mers cu ei la Lăpușna,
le-am arătat obiceiurile, apoi noi le-am întors
vizita unde erau invitate cele mai bune echipe din Polonia, reușind să-i bătem pe toţi.
Acolo am fost descoperiţi de o echipă care
organiza Campionatul European din Levoca – Slovacia. La prima participare am reușit
să batem doar Ungaria, neieșind din grupe.
Însă anul acesta, la cea de-a doua participare, am reușit să câștigăm mai multe meciuri”
povestește cu drag, Daniel Radu.

În Slovacia, cei din Scoţia urmăreau rezultatele, așa au dat de românii noștri, astfel încât
au primit invitaţia de a participa în Scoţia la
Campionatul Mondial de Volei pentru Amatori.
Distanţa lungă nu i-a oprit să ajungă la destinaţie. S-au urcat în mașină și au parcurs cei
peste 3000 de kilometri pentru a lua parte la
cea mai frumoasă experienţă de când s-au
închegat ca echipă, fără a se gândi că se vor
întoarce acasă victorioși.
Frumuseţea acestor peripluri prin lume, a
făcut ca echipa să devină unită, să se creeze o
relaţie frumoasă între colegii de la Avântul
Trasilvania.
Povestea continuă...

Club reghinean la tur- Tabăra
de
creație
neu internaţional de „Tradiții pe pânză” la
fotbal
Reghin
Clubul Sportiv Școlar din cadrul Liceului
Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin va
participa la două turnee internaţionale de
fotbal în decursul acestui an. Primul se va
desfășura în perioada 10 – 13 august la Debrecen – Ungaria, iar al doilea în perioada
26 – 28 decembrie la Zalaegerszeg – Ungaria.
Pentru acest lucru Consiliul Local Reghin a
aprobat suma de 4.500 de lei necesară deplasării delegaţiei la turneul din Debrecen.
„Aceste turnee internaţionale sunt organizate prin invitarea unor cluburi de elită cum
ar fi: Dinamo Kiev - Ucraina, Arsenal Londra - Anglia, Malaga - Spania, Hajduk Split
– Croaţia. Prin participarea Clubului Sportiv
Școlar Reghin ridicăm prestigiul Municipiului Reghin” spun cei din conducerea clubului
în cererea adresată Consiliului Local Reghin.
(C.R.)

În perioada 3 – 12 iunie se desfășoară la
Muzeul Etnografic „Anton Badea”, proiectul
Tabăra de creație „Tradiții pe pânză”, organizat în colaborare cu Municipiul Reghin,
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia,
Filiala Reghin și Consiliul Județean Mureș.
Artist plastic coordonator: Vasile Mureșan.
Tabăra se adresează artiștilor plastici profesioniști și amatori, care cunosc și iubesc obiceiurile și sărbătorile tradiţionale și care vor lua
parte la activităţi care vor implica ateliere de
pictură în ulei, lecţii de privit și un simpozion. Lecţiile de privit sunt deschise publicului
interesat și se vor desfășura zilnic între orele 16:00 – 18:00 la Muzeul Etnografic de pe
strada Vânătorilor, nr. 51.
(C.R.)
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Psihoterapia - o necesitate pentru sănătatea psihică și sufletească

Dr. Tudor Sfâriac „Dacă vrei să ajuţi pe cineva, nu-i aduce în
fiecare zi un pește, învaţă-l să pescuiască!”

Codruţa ROMANŢA

Poate și din pricina lipsei de informare, deși
trăim „vremuri moderne”, vorbim încă despre ceea ce pare a fi „rușinea de a merge la
psiholog” și totodată, poate despre frică de a
ne cunoaște pe noi înșine mai bine, de a ne
descoperi. Așadar, așa cum mergem la un dermatolog pentru probleme de piele, la stomatolog pentru a rezolva problemele dentare, așa e
necesar să avem grijă și de sănătatea psihică și
emoţională. Tocmai din acest motiv, am stat
de vorbă cu dr. Tudor Sfâriac, specialist în
psihoterapie, pentru a afla mai multe despre
ce este un psihoterapeut și cum ne poate ajuta acesta fără a ne simţi rușinaţi atunci când
apelăm la ajutorul lor.
Rep.: Pentru început o prezentare a dumneavoastră din punct de vedere profesional. Ce tehnică de psihoterapie practicaţi?
Dr. Tudor Sfâriac: Sunt specialist în Medicină de Urgenţă, specialist în Psihiatrie,
supraspecializare în Psihoterapie: Analiza
Existenţială. Faptul de a folosi ca instrument
de lucru Fenomenologia, îmi permite să aflu
de ce ar avea nevoie Persoana și să folosesc
cunoștinte și din alte domenii: medicină, alte
forme de psihoterapie, religie, filozofie orientală.
Rep.: Cred că ar fi necesar să începem prin
a vorbi despre diferenţa dintre un psiholog
și un psihoterapeut!
Dr. Tudor Sfâriac: În principiu, psihologul
se ocupă cu cei sănătoși, iar psihiatrul cu cei
bolnavi. Dificultatea constă în a stabili o limită clară între cele două, întru-cât de cele
mai multe ori, diferenţa dintre ele este doar
de ordin cantitativ. Psihoterapia în România
este considerată o supraspecializare, pe care
o poate face psihologul, psihiatrul și orice
absolvent al unei facultăţi cu profil umanist.
Rep.: Client sau pacient? Am observat diferite forme de adresare... Care ar fi până la
urmă cea mai potrivită?
Dr. Tudor Sfâriac: Psihoterapia desemnează termenul de client, celui care se adresează psihoterapeutului. Personal prefer să mă
adresez direct pe nume Persoanei, iar când
vorbesc despre ea, termenul de client sau pacient, în funcţie de cum intuiesc că ar prefera
cel în cauză; unii se simt ofensaţi de termenul pacient (ex.:”Eu nu sunt bolnav!”), alţii,
e drept mai puţini, de termenul de client
(ex.:”Eu n-am venit la bar, aștept să fiu tratat
cu competenţă și responsabilitate...”)
Rep.: Dumneavoastră sunteţi medic specialist psihiatru. Vă ajută acest lucru în psi-

clientului, pentru că terapeutul lucrează cu
„materialul clientului”, iar clientul dorește un
anumit rezultat.
Rep.: Care sunt problemele cu care se prezintă pacientul la dumneavoastră? Și care
ar fi din punctul dumneavoastră de vedere
principalii factori negativi asupra stării de
sănătate?
Dr. Tudor Sfâriac: Orice nu mai permite
omului să trăiască liniștit înăuntrul lui, sau/
și să se bucure de ceea ce trăiește, să se simtă
bine în pielea lui și să vadă că ceea ce trăiește
el are rost... Principalul factor negativ asupra
sănătăţii oamenilor îl reprezintă IGNORANŢA.

Dr. Tudor Sfâriac - phihoterapeut
hoterapie?
Dr. Tudor Sfâriac: Faptul că am formarea de
medic și că am lucrat șase ani în medicina
de urgenţă, m-au ajutat să înțeleg cum funcţionează corpul fizic al omului, psihiatria să
înțeleg cum funcţioneaza psihe-ul (sufletul)
omului, iar apoi folosind descoperirile făcute
de cercetarea în medicină, cum funcţionează
cele două împreună. Faptul de a fi psihiatru
și psihoterapeut mă ajută să pot afla în urma
discuţiei, dacă Persoana are nevoie de internare, să-i pot prezenta întreaga ofertă disponibilă, adică atât tratamentul medicamentos,
cât și psihoterapie cu o informare asupra
beneficiilor, dar și asupra neajunsurilor celor
două, atât pe termen scurt, cât și pe termen
lung.
Rep.: Românul duce încă în spate din păcate, rușinea prezenţei într-un cabinet de
psihoterapie, lucru care ţine poate și de
educaţie. Ce am putea face pentru a-i crea
o atitudine pozitivă faţă de mersul la psihoterapie?
Dr. Tudor Sfâriac: Orice învăţ are și dezvăţ!
Informarea e cheia! Dar pentru asta e nevoie de oameni “destupaţi la minte”, care să fie
dispuși să pună sub semnul întrebării știutul
lor (prejudecăţile lor), și să afle...și altceva...
Rep.: Până la urmă, tot ce se întâmplă în
cabinet este confidenţial. Este și asta o frică
pentru cei care vin la dumneavoastră?
Dr. Tudor Sfâriac: Pentru unii, da. Atunci
e de dorit să se discute despre asta și totul
să devină clar, Persoana să se poată simţi în
siguranţă.
Rep.: Ce trebuie să știe pacientul în mo-

mentul în care intră într-un cabinet de psihoterapie?
Dr. Tudor Sfâriac: Că e un loc în care el și
problematica lui pot fi percepute dintr-o altă
perspectivă și ca urmare să poată beneficia
de o altă abordare. Că psihoterapia presupune o muncă în echipă, în care și terapeutul
și Persoana care i se adresează au roluri bine
definite, rezultatele terapiei fiind urmarea,
rezultatul direct a ceea ce ajunge să facă Persoana.
Rep.: Dar ce putem face pentru cei care își
doresc terapia, dar nu și-o permit? Pentru
că din câte știu, statul nu decontează astfel
de terapii!
Dr. Tudor Sfâriac: Ceea ce facem acum, e
să-i informăm. Un om care ajunge să știe ce
ar putea obţine prin psihoterapie, va găsi și
resurse financiare, dacă e suficient de motivat, dacă își dorește suficient de mult să rezolve problema.
Rep.: Psihoterapia este un întreg proces terapeutic, care implică mai multe ședinţe.
Cred că auziţi des întrebarea „câte ședinţe
am nevoie pentru a mă face bine?”. Presupun că totul depinde de mai mulţi factori...
Dr. Tudor Sfâriac: Au fost și persoane care
și-au rezolvat problema în 1-2 ședinţe, a fost
nevoie doar de consiliere. Cam după 4 ședinţe se poate aprecia și durata aproximativă a
terapiei.
Rep.: Cât de importantă este sinceritatea
în relaţia pacient – psihoterapeut?
Dr. Tudor Sfâriac: Este esenţială, dar nu trebuie forţată! Fiecare client poate decide CE
și CÂT va spune. Sinceritatea e în favoarea

Rep.: Care sunt pacienţii cel mai greu de
gestionat?
Dr. Tudor Sfâriac: Ei au nevoie să ajungă
singuri să se gestioneze. Terapeutul gestionează demersul terapeutic; acesta e de obicei
mai dificil la cei cu psihoze și tulburări de
personalitate.
Rep.: Am auzit cazuri de pacienţi, care au
refuzat să mai meargă la terapie, pe motiv
că au simţit că nu este chimie, nu rezonează cu psihoterapeutul. Unde ar putea fi de
fapt problema?
Dr. Tudor Sfâriac: Într-adevăr, o bună relaţie cu terapeutul e obligatorie pentru succesul terapiei. Compatibilitatea dintre cei doi
presupune acceptare, încredere și respect.
Uneori clientul nu găsește la terapeut ceea ce
caută, fie din motive care ţin de terapeut-personalitatea acestuia, tipul terapiei, directivă
sau non-directivă, experienţa acestuia și modul de abordare a clientului și a problemelor,
calm, seriozitate,... alteori de el: așteptări nerealiste, rezistenţa la schimbare.
Rep.: Un psihoterapeut nu dă niciodată
sfaturi!... Este adevărat?
Dr. Tudor Sfâriac: DA. Un vechi proverb
chinezesc spune: „Dacă vrei să ajuţi pe cineva, nu-i aduce în fiecare zi un pește, învaţă-l
să pescuiască!”. Clientul e de dorit să ajungă
să ia propriile decizii, alegeri, doar așa va putea trăi ca un om liber.
Pe domnul doctor Tudor Sfâriac îl găsiţi la
cabinetul din Târgu-Mureș de pe strada Aleea
Cornișa nr. 4/4
sursa foto: Radio Mureș
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Produse tradiţionale la expoziţia-târg cu vânzare de la Reghin

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru
Creșterea Ovinelor și Caprinelor Reghin a
fost duminică, 20 mai, gazda expoziţiei-târg
cu vânzare de produse tradiţionale ciobănești, eveniment organizat de Asociaţia „Caprirom Nord” unde de data aceasta au fost
aduse și animale. Evenimentul aflat la cea
de-a doua ediţie a adunat la un loc crescători
din judeţul Mureș, Bistriţa și Harghita zona
Topliţei.
„Suntem onoraţi de prezenţa dumneavoastră, a administraţiei locale și centrale. Acest
lucru este deosebit pentru că asigurăm oarecum o prestanţă a activităţii din agricultură,
pe care o arătăm prin această expoziţie. Nu
e o întâlnire oarecare, ci una care prezintă
câteva aspecte profesionale a crescătorului,
prezintă rezultatul muncii specialistului, a
cercetătorului, care în echipă au reușit să implementeze și să dea aceste rezultate care se
pot vedea. Un lucru pe care îl urmărim este
evoluarea gospodăriilor ţărănești, a crescătorului de oi și capre în fermă comercială. Așa

trebuie să fie, deoarece așa își poate prezenta
produsele, așa poate face faţă concurenţei,
poate să își obţină un loc în piaţă. În mod sigur, aceste rezultate, au în spate o fermă mai
bine organizată, cu animale sănătoase și productive, cu adăposturi și dotare care poate să
utilizeze niște verigi tehnologice care aduc
profit, o fermă cu bază furajeră bună și echilibrată suprafeţei efective de animale. Toate
acestea concură la condiţii de bunăstare animală de care discutăm de mult” a precizat
inginerul Vasile Rău, directorul Stațiunii
de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea
Ovinelor și Caprinelor Reghin, președintele
Asociației „Caprirom Nord”.
Publicul prezent la eveniment a putut cumpăra produse procesate din lapte de oaie sau
capră, caș și urdă și chiar au putut gusta din
produsele culinare din carne de miel.
„ Sunt onorat că mă aflu în faţa dumneavoastră și sunt bucuros că Reghinul este gazda acestui eveniment. Aveţi o muncă foarte
grea și pe o perioadă îndelungată, dar aceste

rezultate se văd. Cașul și urda din zona noastră sunt renumite, chiar și peste hotare, iar
acesta este un lucru nemaipomenit. Sunt
un susţinător al acestei meserii și a tot ce
înseamnă agricultură și munca cu animale
pentru că am și eu câteva și știu ce înseamnă, chiar dacă o fac la nivel de hobby, știu că
această muncă nu este ușoară. Ar fi bine să
fie promovată și susţinută ca și peste hotare
să devină un brand cașul și urda noastră” a
declarat în cadrul deschiderii oficiale, viceprimarul Municipiului Reghin, Mark Endre.
„Asociaţia „Dacia” Hunedoara, deţinătoare
de registru genealogic, este cea care prelucrează datele trimise de noi și vă eliberează
certificate de origine pentru animalele dumneavoastră” a precizat Vasile Rău, înainte de
a da cuvântul profesorul Bădeanu, consultant al Asociaţiei „Dacia”.
„Am venit de la 500 kilometri aici din respect pentru munca și pasiunea dumneavoastră pentru aceste animale. Un proverb
spune că „munca bine făcută, așa cum o fac

oierii noștri, este uleiul din candela vieţii” .
Deși mulţi au o privire retrogradă, să ţineţi
de ovine pentru că vine un viitor mai bun.
România în momentul de faţă este pe locul 3
la efective și pe locul I la producţia de lapte
în Europa. Dar în momentul în care Marea
Britanie iese din UE, noi vom fi pe locul doi
la efective și pe locul I la exportul de carne
de miel și sperăm că vor fi preţuri mult, mult
mai bune decât acum. Căutăm soluţii să vă
sprijinim mult mai mult, pentru că oaia a
fost puţin marginalizată, comparativ cu celelalte specii. Va trebui să avem altă strategie de dezvoltare pentru că oierii aduc anual
peste 300 de milioane de euro din export” a
declarat profesorul Bădeanu.
Evenimentul a continuat cu spectacol artistic
susţinut de ansambluri din Reghin și soliști
locali. A avut loc și o tombolă în urma căreia
pe lângă premii constând în coșuri cu produse tradiţionale, marele premiu fiind un miel.
(C.R.)

Primarul și arhitectul șef al Municipiului Reghin – vizită
informală în Germania despre protejarea patrimoniului
Primarul Municipiului Reghin, Maria Precup însoţit de arhitectul șef vor participa în
perioada 24 – 27 iunie la o întâlnire de informare cu tema „Restaurarea și protejarea
patrimoniului” ce va avea loc în Germania.
Întâlnirea este adresată autorităţilor publice
locale și centrale, inteprinderilor meșteșugărești din România, arhitecţilor și furnizorilor
de produse și servicii din domeniul protejării patrimoniului și al restaurării, dornici să
descopere alternative, tehnologii, know-how
și proceduri cu aplicaţii în acest domeniu.
„Am fost invitaţi de Camera de Comerţ și
Industrie Româno-Germană să facem parte
din delegaţie, la o întâlnire pe tema restaurării. Au fost invitate și mai multe firme. Am
răspuns acestei invitaţii având în vedere că
Patrimoniul din Reghin este puţin neglijat.
Patrimoniul cultural este de interes public fiindcă este dovada unei culturi care astăzi nu
mai există. Ceea ce sper să aflăm prin această
delegaţie sunt bunele practici în restaurare. Să vedem împreună cu doamna primar

ce fac alţii, cum ar trebui intervenit pentru
păstrarea, conservarea și valorificarea patrimoniului. Asta pentru că Patrimoniul este o
resursă inepuizabilă, epuizabilă doar dacă nu
avem grijă de ea. Și-atunci este important să
știm cum folosim această resursă, cum valorificăm și cum punem pe piaţă, cum ne folosim economic de această resursă” a declarat
Klaus Birthler, arhitectul șef al Municipiului
Reghin.
Delegaţia va include și vizitarea unor obiective de referinţă din Bavaria și BadenWürttemberg, precum și vizite și întâlniri
efectuate la diverse companii din domeniu.
(C.R.)
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Aplicaţia Reghin City
App lansată pentru
reghineni și turiști
Câţi dintre noi căutăm informaţii și nu le
găsim? Dorim să facem o sesizare, dar tehnologia ne trimite cu gândul de a posta pe
facebook, convinși fiind că poate cineva din
conducere ne va vedea „plângerea” prin mulţimea de postări? Ești în căutarea unui eveniment și pierzi timp preţios căutând informaţii care te interesează!?
De joi, 24 mai, Reghinul are o aplicaţie, pe
care putem să o numim platformă comunitară, un bun instrument de promovare a Municipiului Reghin, menit să ajute atât locuitorii
orașului, cât și turiștii, o modalitate prin care
ai toată mișcarea orașului printr-o singură
aplicaţie pe telefon.
Este vorba despre Reghin City App, o aplicaţie ce poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play. Aplicaţia este structurată
pe mai multe secţiuni, în așa fel încât, într-un
singur loc găsești detalii legate despre istoria
orașului, despre posibilităţile de cazare, restaurante, baruri, pub-urile din oraș, dar și
despre evenimentele ce au loc în Reghin și în
împrejurimi.
„Proiectul Reghin City App a pornit acum
3-4 săptămâni. Am fost abordaţi de Primăria
Reghin în urmă cu două luni, au găsit niște abordări similare pe care noi le-am făcut
în România și Anglia și au dorit un proiect
asemănător. Ne-am mișcat destul de repede,
fiindcă vorbim despre un software care este
gata făcut, care se personalizează și se adaptează. Aplicaţia conţine informaţii și funcţionalităţi care se adresează pentru două segmente de utilizatori: localnici și turiști. Sunt
informaţii cu caracter turistic - ce poţi să faci,
unde poţi să mergi în Reghin, dar și pentru
localnici - de la locuri de joacă pentru copii,
până la parcuri, zone de agrement și informaţii de natură publică, ce pot să vină din
partea Primăriei. Nu în ultimul rând, conţine
un modul de incidente, prin care localnicii
pot raporta anumite lucruri pe care le sesizează în spaţiul public al orașului: copaci căzuţi, probleme cu gunoiul, cu electricitatea.
Aceste sesizări ajung într-o aplicaţie pe care
o folosește primăria, este o aplicaţie utilitară de tip web, care este conectată cu aplicaţia mobilă, unde aceste sesizări intră într-un
flux operativ, sută la sută digital, care înlătură
birocraţia cu care suntem obișnuiţi, ele urmând să fie repartizate către departamentele avizate. Până în prezent, 18 orașe din ţară
folosesc aplicaţia, noi o avem implementată
în jur de 6 localităţi, însă unii folosesc doar
module de ghid turistic, alţii doar aceste module de smart city. Reghin este printre puţinele orașe cred, alături de Sibiu, care folosesc

toate modulele pe care le punem la dispoziţie
pentru comunitate”, a declarat Ionuţ Muntean, managerul companiei Eventya, care a
implementat sistemul.
Aplicaţia are menirea de a informa rapid și
eficient comunitatea, atât localnicii cât și turiștii. În ceea ce privește afacerile locale, paginile din sistem vor putea fi gestionate de
cei care administrează serviciile și produsele
respective. Concret, un administrator de hotel ori cafenea poate să își actualizeze singur
informaţiile. Tot la acest capitol, utilizatorii
aplicaţiei vor putea da recenzii.

Sistemul de raportări
evenimente

Gândită în așa fel încât să întâmpine nevoile
cetăţenilor, aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor și posibilitatea de a face o sesizare.
În ceea ce privește acest aspect, utilizatorul
poate face o sesizare folosindu-și numărul de
telefon, fapt urmat de primirea unui cod de
activare, pentru a putea trimite o sesizare ori
informaţie utilă primăriei.
Acest sistem mai este implementat în România doar în două sau trei orașe. În urma
raportării făcute, veţi primi o notificare prin
care sunteţi înștiinţaţi de statusul sesizării: în
așteptare, în lucru, închisă, cetăţeanul primind constant informaţii privind statusul
sesizării sale. În acest fel, se speră realizarea
unui schimb util și eficient de informaţii între cetăţean și instituţia abilitată să rezolve o
anumită problemă. Bineînţeles că toate datele sunt confidenţiale și nu vor apărea în mod
public în aplicaţie. Sesizările sunt astfel distribuite online fiecărui departament care se
ocupă de un anumit domeniu.
„Ideea acestei aplicaţii vine și în urma dife-

ritelor sesizări de la diferiţi cetăţeni, care fie
îmi trimiteau mie mesaj privat, fie pe pagina de facebook a primăriei, în care raportau
o situaţie care se întâmpla. Și-atunci am tot
stat și ne-am gândit cum am putea face acest
lucru pentru mai mulţi cetăţeni pentru că
pe pagina de facebook primim, dar de cele
mai multe ori sunt chestiuni pur personale,
nu neapărat pentru comunitate. Și-atunci
l-am rugat pe colegul nostru Sorin, să caute companii care se ocupă de acest lucru, iar
singurii care ne-au oferit tot ce am vrut noi
și sunt și deschiși sunt cei de la Eventya. Se
reduce astfel substanţial timpul de așteptare.
Nu toate sesizările pot fi făcute online pentru
că sunt care ajung pe la registratură, probleme la care au nevoie de un număr de înregistrare, de un răspuns scris. Dar probleme
de genul e căzut un copac, un teren de joacă
deteriorat, atunci sistemul așa este gândit încât va merge direct la compartimentul care
se ocupă de problema respectivă. Ceea ce
mai oferă sistemul este faptul că dacă o anumită sesizare este făcută de alţi zece cetăţeni,
vei primi un răspuns prin care ești informat
că sesizarea este duplicată pentru că a mai

fost făcută de cineva și este deja în lucru.
Am încercat prin aplicaţia aceasta să creăm
un sistem prin care, oamenii care chiar sunt
interesaţi să găsească o soluţie și să vină în
sprijinul nostru, să ne ajute prin sesizări, iar
noi să putem interveni punctual” a precizat
Crina Slev, consilier personal al primarului
Municipiului Reghin.
Conceptul aplicaţiei se bazează pe informaţii
sigure, de încredere, fiind un bun instrument
de planificare a timpului liber, a evenimentelor din oraș, indiferent de natura lor, culturale, sportive, artistice. Aplicaţia este în proces
continuu de actualizare, putând fi adăugate
date noi oricând se dorește, fie că ne referim
la evenimentele următoare, fie la updateurile
aduse localurilor ori afacerilor locale etc.
Aplicaţia funcţionează în momentul de faţă
în română și engleză, urmând ca în scurt
timp să fie adăugată și limba maghiară și
germană.
Odată cu această aplicaţie a fost lansat și siteul www.reghincity.ro
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Ionuţ Cengher „Sunt vocea cetățenilor cu care mă întâlnesc zilnic”

Codruţa ROMANŢA

Aflat la primul mandat, Ionuţ Cengher este
consilier local din partea PNL. Despre funcţia
pe care o are și despre cum s-a acomodat cu
aceasta, aflăm în rândurile de mai jos:
Rep.: Sunteți la primul mandat. Cum v-ați
acomodat cu această funcţie?
Ionuţ Cengher: Acomodarea cu funcția de
consilier local nu a fost una dificilă, având în
vedere că știam în mare parte ce înseamnă,
datorită relațiilor cu colegii din partid care
dețin sau au deținut această funcție și prin
participarea la deciziile partidului privind
adoptarea hotărârilor de consiliu local din
trecut.
Rep.: Când ați preluat această funcţie, ați
găsit ceea ce ați sperat în cadrul CL Reghin?
I.C.: La preluarea mandatului speram să
existe o comunicare și o colaborare mai bună,
dar calitatea de consilier local în opoziție nu
îți oferă foarte multe oportunități în care să
îți pui în practică ideile și viziunea asupra
dezvoltării municipiului.
Rep.: Ce vă place la consiliul din acest
mandat?
I.C.: Îmi place că suntem mulți consilieri
tineri care ar trebui să reușim să colaborăm și să gândim o dezvoltare sustenabilă a
orașului, deoarece, din păcate Reghinul devine, pe zi ce trece, un oraș care oferă foarte
puține soluții pentru tineri.
Rep.: Ce vă displace?
I.C.: În politică nu sunt lucruri care au voie
să nu îți placă, nu faci politică pentru plăcerile și interesele personale. Orice disensiune
apărută, trebuie tratată cu înțelepciune și cu
gândul că cetățeanul ne-a mandatat în acest
Consiliu pentru dezvoltarea municipiului,
nu pentru dezvoltarea personală.
Rep.: Faceți parte din Comisia de studii,
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public
și privat al Municipiului Reghin, servicii
și comerţ. O denumire lungă ce e drept.
Concret, care este menirea acestei comisii
și care vă sunt atribuţiile?
I.C.: Menirea acestei comisii este de a analiza toate proiectele de hotărâre ale Consiliului
Local din punct de vedere economic. Avizează studii, prognoze și programe de dezvoltare economică, dar și participă la orice dezbatere privind alte domenii atunci când este
cerut avizul comisiei de către alte comisii pe
domenii.
Rep.: Cum ați caracteriza actualul Consiliu
Local din care faceți parte?
I.C.: Consiliul actual este unul echilibrat, un
consiliu format din oameni tineri, cât și oameni cu experiență în administrația locală.
Cred totuși că activitatea acestuia poate fi
mult îmbunătățită, prin stabilirea unei strategii ferme de dezvoltare a municipiului: crearea unor strategii de facilități fiscale pentru
investitori, investiții ferme în infrastructura
orașului, reglementarea zonelor urbanistice
și cel mai important, investiții serioase în
învățământ și în calitatea acestuia.
Rep.: Există proiecte propuse de dumneavoastră ori colegii din PNL, care au devenit
HCL?
I.C.: Din păcate, la nivelul administrațiilor
locale s-a format o cutumă prin care proiectele de hotărâre sunt inițiate de către primar.
Fiind în opoziție e foarte greu să îți impui o
anumită viziune asupra administrației publice locale, dar am susținut întotdeauna ideile
bune care au venit din partea colegilor din
consiliu, iar acest lucru uneori a fost reciproc.

Rep.: Sunteți o voce importantă în Consiliul Local, credeți că reușiți să vă faceți
auzit? Asta având în vedere că sunteți în
opoziţie?
I.C.: Sunt vocea cetățenilor cu care mă întâlnesc zilnic, mă bucur că dumneavoastră
spuneți că sunt o voce importantă, asta înseamnă că acele sesizări ale cetățenilor au
ajuns pe masa discuțiilor, deși știu că nu
întotdeauna și-au găsit și rezolvare. Cum ar
fi cazul cetățenilor de pe strada Muncitorilor, care locuiesc pe o stradă ce se află în
construcție de mai bine de un an și jumătate.
Un alt exemplu este cel al cetățenilor de pe
strada Salcâmilor, care nu au canalizare și le
crapă imobilele din cauza traficului greu sau
cetățenii de pe strada Câmpului care așteaptă
asfaltarea de dinainte de alegerile locale din
2016. Un alt exemplu sunt cetățenii din cartierul Unirii care au o mare problemă cu locurile de parcare și trecerile de pietoni care
din punctul meu de vedere sunt un pericol
constant, atât pentru participanții la trafic,
cât și pentru pietoni, iar lista continuă cu
multe sesizări adresate executivului.
Rep.: Apropo de opoziţie... cum e să fiți din
primul mandat în opoziţie, având în vedere că restul colegilor au majoritatea?
I.C.: Eu să vă spun sincer, nu am o atitudine diferită pentru cele două cazuri, opoziție
și putere, diferența între unii consilieri de la
putere și consilierii din opoziție este că, mai
mult ca sigur, cei din opoziție își citesc materialele de ședință mai atent, pentru a putea să își aducă contribuția mult mai bine în
discuțiile din comisii sau chiar din plen.
Rep.: În calitate de consilier local, sunteți
mai aproape de cetăţean. Care credeți că
sunt principalele probleme din Municipiul
Reghin?
I.C.: Problemele Municipiului Reghin sunt
din ce în ce mai mari și din ce în ce mai multe. Împreună cu colegii din Partidul Național
Liberal, am încercat mereu să găsim soluții
pentru acestea, dar nu întotdeauna aceste
idei au fost împărtășite de către executiv, din
diverse motive. Din punctul meu de vedere,
educația ar trebui să fie prioritatea zero a
administrației locale, prin renovarea și dotarea instituțiilor de învățământ. Din păcate, la
fiecare cerere de acest gen venită din partea
mea sau a colegilor mei, răspunsul executivului a fost că facem proiecte, acest lucru îl aud
de la începutul mandatului, dar l-am auzit și
în ședințele mandatului 2012-2016, iar dacă
mă uit la fiecare instituție de învățământ observ că niciun proiect cu finanţare europeană
nu a fost implementat. Nu știu câtă răbdare
putem să mai avem.
O altă problemă semnificativă a Municipiului Reghin este degradarea peste măsură a
rețelei de distribuție a apei, acest tenis între
administrația locală și operator, pare interminabil, nu mai putem fugi de răspunderea
comună cu operatorul în ceea ce privește
calitatea apei potabile pe care o furnizează.

Spun asta deoarece proprietarul rețelei este
Consiliul Local, iar printr-un parteneriat serios cu operatorul, cred că am putea găsi cele
mai bune soluții pentru înlocuirea rețelei de
apă, dar asta înseamnă un proiect serios, un
proiect care ar însemna un adevărat șantier
pe cele mai importante artere de circulație a
orașului, lucru greu de asumat atât de fosta
administrație locală, cât și de actuala.
Calitatea drumurilor din Reghin a fost până
anii precedenți una satisfăcătoare, dar din
lipsa de tratamente, din cauza tonajului care
depășește în foarte multe cazuri capacitatea
drumurilor, din cauza lipsei de strategie de
dezvoltare și apariția branșamentelor noi la
utilități care au dus la spargerea drumurilor
publice, au apărut anumite porțiuni de-a
dreptul impracticabile. Pe această cale trag
un semnal de alarmă în privința drumurilor
naționale care traversează municipiul nostru,
dacă nu vom lua măsuri urgente de reparații
calitative și de tratamente riscăm să devenim
un oraș ca după bombardament.
Problemele sunt multe și diverse, de la calitatea serviciilor spitalului municipal, la calitatea drumurilor lăturalnice (ex. Ierbuș, Apalinei, Câmpului, Salcâmilor, Axente Sever,
Duzilor etc.), acestea au nevoie de reparații
urgente sau chiar covoare asfaltice noi. Lipsa
locurilor de petrecere a timpului liber este
una acută pentru Reghin, dar mai ales pentru
reghineni. Neavând unde să îți petreci o după-masă sau un sfârșit de săptămână, majoritatea cetățenilor aleg să se deplaseze în alte
localități, acolo unde ei mănâncă, se cazează,
consumă și produc plus valoare pentru alte
orașe decât al nostru, până și Toplița a reușit
să ne depășească la acest aspect, având o pârtie de schi și un centru SPA. La noi nu s-a
putut. E trist să vezi atâția tineri și prieteni
care părăsesc acest oraș fără nicio intenție să
se întoarcă, doar cu o urmă de regret în suflet pentru locurile natale. Iar pânâ la urmă,
în privința acestor lucruri vom fi sau ar trebui să fim judecați, cei care ne-am asumat să
luăm deciziile pentru acest oraș.
Rep.: În urma ședinţelor la care am participat, am observat discuţii mai aprinse
între consilieri și conducere. Totuși chiar
și aceste „mici dispute” să le spunem așa,
sunt tot un dialog. Atmosfera din cadrul
ședinţelor este una vie, dacă se comunică
și se clarifică unele neînţelegeri. După discuţiile din cadrul ședinţelor, reușiţi să păstraţi bune relaţii cu ceilalţi colegi în viaţa
de zi cu zi?
I.C.: Disputele pe care le creez sunt bazate pe
argumente, eu îmi susțin argumentele întrun mod civilizat, dacă cineva ia aceste dispute în mod personal și se supără, înseamnă ca
locul lui nu e în politică. Eu personal pot să
spun că am o relație bună cu fiecare coleg din
Consiliul Local.
Rep.: La ședinţa ordinară în care bugetul
Municipiului Reghin pentru anul 2018 a
fost aprobat, dumneavoastră, alături de

colegii din PNL v-aţi abţinut de la vot.
Care au fost de fapt motivele care au dus la
această decizie?
I.C.: Votul pentru bugetul Muncipiului Reghin a fost unul de abținere din cauza principiilor de la care noi, Partidul Național
Liberal încercăm să nu ne abatem. Înaintea
ședinței de Consiliu Local au fost anunțate
consultări pe formarea bugetului, acestea nu
au mai avut loc din anumite motive care au
fost expuse doar după ședința propriu-zisă.
Am fi dorit mai multe investiții în școli și
grădinițe, deoarece de ani buni doar cârpim
în fiecare vară. Am fi dorit să investim mai
mult în ceea ce înseamnă crearea de locuri
de petrecere a timpului liber, am fi dorit să
ne îndreptăm mai mult spre cetățean, în ceea
ce privește confortul lui în oraș, dar mai ales
în ceea ce privește siguranța cetățeanului,
aici fiind grav deficitari din cauza lipsei de
reacție a tuturor autorităților în ceea ce
privește comportamentul și atitudinea unei
anumite părți din societate. Bineînțeles am
fi dorit reducerea bugetelor de asistență socială și cheltuielilor inutile, având în vedere
haosul fiscal creat de guvernările actuale,
care a dus la anumite instabilități în bugetele
administrațiilor locale.
Rep.: Care sunt planurile de viitor din
punct de vedere politic?
I.C.: Viitorul este un termen impredictibil în politica românească. Îmi doresc acel
loc din care să pot influența în bine viața
măcar a unui om. Dacă acest lucru va fi în
administrația locală sau centrală, la putere
sau în opoziție, nu contează foarte mult, atâta vreme cât ți-ai împlinit menirea. Viitorul
meu în politică vreau să fie fiecare zi în care
pot să mă uit demn în ochii celor care m-au
ales, fără a fi nevoit să trec pe partea cealaltă
a drumului. Îmi doresc viitorul demn și lângă oameni!
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Lumea celor mari văzută prin ochi de copil

Codruţa ROMANŢA

Chicote de bucurie, râsete, copii săltăreţi, veseli, baloane colorate… Toate acestea fac parte
dintr-un decor de sărbătoare a copilăriei, la
care copiii din Reghin au luat parte chiar de
ziua lor.
Orășelul Copiilor, un eveniment organizat
de Asociația Advent Kindergarden din România, filiala Reghin, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Reghin, a fost motiv
de bucurie pentru copiii din Reghin, care au
avut parte de o Zi a Copilului specială, desfășurată în Parcul Central. Aflat la ediţia a IVa, „Orașul celor mari, prin ochii celor mici”
este un eveniment destinat tuturor copiilor
care au dorit să ia contact cu instituțiile din
Municipiu.
Deschiderea oficială a avut loc la ora 10:00,
când organizatorii, în frunte cu primarul
Municipiului Reghin, Maria Precup, au spus
câteva cuvinte de bun venit, moment urmat
de tăierea panglicii de către edilul Municipiului Reghin, invitându-i pe copii, însoţiţi
de părinţi, să se bucure de orășel. „Pentru
copiii Municipiului Reghin, așa cum știți, de
când sunt primar am schimbat puțin datele
problemei, și atât de 1 iunie cât și de sărbătorile de iarnă, pregătim pachetele pentru
toți copiii din municipiu care frecventează o
instituție de învățământ, începând de la cei
de la creșă până la elevii de liceu. Sunt peste 7000 de copii. Pachetele le repartizăm la
instituțiile de învățământ pentru a beneficia
fiecare copil. Este cea mai bună alegere acest
mod de distribuire pentru că dacă am face-o
în mijlocul orașului, ar fi înghesuială și greu
de controlat. Este și o motivare pentru a merge copiii la școală pentru ca au venit solicitări
să le dăm și copiilor care nu sunt la școală.
Nu! Primesc copiii care sunt într-o instituție
de învățământ” a declarat primarul Muncipiului Reghin, Maria Precup.

Laboratorul lui Ben

Pe baza pașaportului primit la intrare, copiii
au avut dreptul de a deveni cetății orașului
și de a se plimba prin orașul în miniatură.
Pașaportul primit la intrarea în orășel a fost
mai apoi vizat la fiecare instituţie pe la care

aceștia au trecut. Contactul cu acest oraș în
miniatură le-a dar ocazia copiilor de a se familiariza cu instituţiile orașului.
Au fost amplasate 28 de standuri de la instituţii precum: Primărie, Spital, Bibliotecă, Pompieri, Jandarmi, Muzeu, Media etc. Noutatea din acest an din Orășelul Copiilor a fost
„Laboratorul lui Ben” unde cei mici au putut
observa la microscop lucruri precum ceapă,
un cap de albină, solzi de pește, picior de
muscă. „La standul Laboratorul lui Ben sunt
câteva microscoape de mare performanță cu
ajutorul cărora copiii pot vedea lumea înconjurătoare, microcosmosul. Avem personal
pregătit, medici rezidenți care pot să explice
într-un mod competent și pe înțelesul copiilor ceea ce observă la microscop” a precizat
Nicu Mărie, organizator.
Copiii au avut parte pe parcursul zilei de
multe surprize, teatru pentru păpuși, concurs de poezie, concurs de desene pe asfalt,
concursuri sportive – role, biciclete, dar și un
concurs unde a fost premiată cea mai ingenioasă idee pe care cei mici au avut-o și trecuto pe foaie.
„Pe vremea noastră, când eram copii, erau
doar activități școlare, nu știam de distracții,
dar știu că făceam activități educative, făceam curat, plantam copaci. Acum, când trec
prin comuna mea, prin Petelea, și văd parcul
de lângă biserică îmi amintesc cu drag că noi
am pus băncile, am pus pomii și e și asta o
realizare pentru că după atâția ani încă mai
dăinuie. Apoi ca și mama, a fost o implicare
emoțională întotdeauna, dar cea mai plăcută

emoție mi-o dau acum nepoții pentru care
fac doar lucruri frumoase și nu trebuie să
mă ocup și de educația lor pentru că părinții
lor sunt responsabili cu asta. Așa că nepoțeii

mei mă exploatează crunt și sângeros, dar e
o exploatare plăcută” își amintește primarul
Municipiului Reghin, Maria Precup.
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La trecerile de pietoni din Reghin au fost montate pavaje tactile
În Municipiul Reghin au fost amenajate de curând trecerile de pietoni, care respectă astfel
cerinţele de siguranţă rutieră pentru persoanele cu dizabilităţi. Aceste măsuri au fost necesare
„pentru a facilita accesul persoanelor cu handicap la transport și călătorie, autorităţile publice
locale au obligaţia, potrivit legii 448/2006 privind protecţia persoanelor cu handicap, să adapteze trecerile de pietoni cu pavaj tactil și să monteze rampe de acces persoanelor cu handicap”
spun reprezentanţi din cadrul Primăriei Municipiului Reghin.
Astfel că trecerile de pietoni au de acum montate pavaje tactile, acestea fiind necesare mai ales
în rândul persoanelor nevăzătoare, pavaje montate înainte de coborârea pe trecere, ca semn
că urmează o trecere pentru pietoni. Acestea au niște proeminenţe, făcând astfel diferenţa
dintre un trotuar simplu și unul special marcat. Benzile de ghidaj tactilo-vizual cu amprente
diferite, îi vor ajuta de acum pe nevăzători să se orienteze mai ușor atunci când ajung în preajma unor treceri de pietoni ori staţii de autobuz.
(C.R.)

Consilierul Gyorfi Ștefan a cerut implicarea Primăriei pentru a
curăţa Canalul Morii din Apalina
În cadrul ședinţei ordinare a Consiliului Local Reghin din data de 25 mai, consilierul
Gyorfi Ștefan a ridicat mai multe probleme
ce au strânsă legătură cu cartierul Apalinei.
Acesta a făcut referire la conductele de apă
învechite, din pricina cărora nu vor putea beneficia de refacerea drumului deoarece frecvent apar defecţiuni în ceea ce privește apa.
O altă problemă ridicată de consilierul Gyorfi
Ștefan are legătură cu mizeriile de pe Canalul
Morii din zona Apalina. „O altă problemă pe
care am observat-o este Canalul Morii, de la
uzina electrică, până la fostul gard, unde iar-

ba este crescută, plus copacii nu au fost tăiaţi
de foarte mult timp. Sunt crengi care de luni
de zile sunt căzute în apă. Poate răspunsul va
fi că nu aparţine de municipalitate. Însă noi,
cei din Apalina am făcut o adresă către Apele
Române, în urma căreia am primit următorul răspuns „prin Ordonanţa de Urgenţă, nr.
21/2002 cu modificările și completările ulterioare, art. 8, consiliile locale, primăriile, au
obligaţia să asigure prin litera c) prevenirea
poluării accidentale a mediului sau a surselor
și cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deșeurilor de către agenţii econo-

mici sau de către cetăţeni. Litera k) - curăţenia și salubrizarea digurilor, a malurilor
și a cursurilor de apă, asanarea terenurilor
insalubre și prevenirea poluării apelor”. Deci
dacă această Ordonanţă de Urgenţă este valabilă, atunci ar trebui să găsim modalitatea
ca ambele maluri din acea zonă, plus sub stadionul de la Avântul să facem curăţenie. Nu
știu cine este responsabil de tunsul copacilor,
de cositul ierbii, dar ar trebui găsită o modalitate pentru a face curat” a spus consilierul
Gyorfi Ștefan, în cadrul ședinţei.
Viceprimarul Municipiului Reghin, Mark

Nu tăiem copaci fără aviz de la Primărie!
Copacii înfrumuseţează orașul, însă pot deveni periculoși în anumite situaţii. Problemele apar în cazul copacilor bătrâni ori a celor foarte înalţi care sunt amplasaţi în zonele
blocurilor. Tocmai din acest motiv, trebuie
cunoscute anumite aspecte când vine vorba
despre îndepărtarea acestora în situaţii de
risc. Dacă sunt pe domeniul public, tăierea
și îngrijirea acestora intră în atribuţiile primăriilor. Ceea ce este important de știut este
faptul că acei arbori care ar necesita tăiere,
trebuie mai întâi verificaţi de un specialist
din cadrul primăriei, care va face constatarea.
În cadrul compartimentului administrare
zone de agrement din Municipiul Reghin
există un serviciu specializat pe intervenţii în
caz de necesitate pentru tăieri arbori la înălţime. Acest lucru înseamnă fasonat sau doborât arbori pentru a elimina anumite eve-

nimente neplăcute care pot apărea în urma
unor furtuni ori a altor factori de mediu. „În
mare parte, exemplarele care ar putea produce vătămări sau pagube materiale sunt
identificate de specialiști din cadrul acestui
serviciu. Totodată, apar și sesizări din partea
cetăţenilor cu privire la anumite situaţii periculoase, care se ivesc datorită prezenţei unor
arbori cu o morfologie periculoasă. În special președinţii asociaţiilor de proprietari în
zonele pe care ei le administrează, în cadrul
ședinţelor cu locatarii centralizează date cu
referire la arbori periculoși, apoi întocmesc
adrese către Primărie. Avem numeroase
adrese pe care în mare parte le-am soluţionat. Mai sunt unele mai dificile, să zic așa, ori
care implică măsuri mai speciale” ne-a declarat inginerul Călin Albu.
Deasemenea, după identificarea problemei,
pentru ca cei de la Primărie să poată inter-

veni, au nevoie de avize de la APM. „Pentru
tăierile de arbori este nevoie de obţinerea
unor avize de la Agenţia pentru Protecţia
Mediului, avize de tăiere, pentru că legislaţia
spune că trebuie să fie specialiști care să constate evenimentele, ca mai apoi datele adunate să fie trimise la organele abilitate cum
este APM sau Direcţia Agricolă. În funcţie
de caz, perioada în care se poate interveni fizic durează de la caz la caz pentru rezolvarea
situaţiei” spune inginerul Călin Albu.

Endre nu a putut da un răspuns pe loc, însă
a precizat că „tot din lege știu că dacă orice
curs al apei care tranzitează orice oraș și depășește distanţa de 15 metri, automat aparţine Apelor Române. O să ne interesăm și o să
stabilim forma juridică a acestei probleme și
dacă este cazul, o să facem rost de utilaje și o
să încercăm să reparăm situaţia”.
(C.R.)
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Reghinul a găzduit etapa judeţeană a Cupei DHS
Reghinul a găzduit în data de 16 mai, faza
judeţeană a concursului naţional de îndemânare pe biciclete și educaţie rutieră organizat
de DHS. Deși concursul a fost programat a
se desfășura în Parcul Central, vremea capricioasă nu a ţinut cu organizatorii, astfel încât
aceștia au fost nevoiţi să mute concursul în
sala de sport a Școlii Gimnaziale „Alexandru
Ceușianu”. Aproximativ 50 de copii din Reghin, Petelea, Suseni, Luduș, Ideciu au urcat
pe biciclete și au dat tot ce e mai bun din ei
pentru acest concurs.
Concursul este adresat elevilor din clasele VVIII și are la bază promovarea unui stil de
viaţă sănătos prin mișcare, prevenirea accidentelor rutiere prin învăţarea regulilor de
circulaţie, dar și verificarea gradului de pregătire al elevilor în parcurgerea poligonului
tehnico-aplicativ.
„Anul acesta am reușit să aducem concursul
la Reghin deoarece suntem campionii naţionali en titre, anul trecut am luat locul întâi
pe ţară, reușind astfel să aducem concursul

și în Reghin. Sunt două probe, una de teorie
și una de îndemânare pe bicicletă” a declarat
Dănuţ Moldovan, profesor, cel care s-a ocupat de organizarea concursului.
În ceea ce privește proba teoretică, concurenţii au fost nevoiţi să răspundă la un

ANUNŢURI
SC.LOGISTICS ATLAS E PLUS A S.R.L. anunță publicul
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului
de mediu pentru proiectul Amenajare piscicolă și de agrement propus a fi amplasat în jud. Mureș, municipiul Reghin
- extravilan, identificat prin CF 50493 REGHIN nr. cad. 50
493.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Tîrgu-Mureș, strada Podeni nr. 10,
în zilele de: luni, între orele 9:00-15:00 și marţi - vineri între
orele 9:00-12:00, și la sediul titularului de proiect din comuna Petelea nr. 557/J jud. Mureș. Observaţiile publicului se
primesc la sediul A.P.M. Mureș, Tîrgu-Mureș, strada Podeni

chestionar de tip grilă, cu întrebări legate de
cunoașterea regulilor de circulaţie, istoria bicicletei, dar și modelele de biciclete DHS. La
partea practică au avut de parcurs un traseu
cu bicicleta în poligon, unde deși emoţiile
erau vizibile, elevii s-au distrat, dovedind că

se pot simţi bine în cadrul unui concurs.
Câștigătorii vor participa la etapa naţională,
grupuri mixte de câte doi, băieţi și fete, primii clasaţi pe locul I din clasele V-VI, VIIVIII.
(C.R.)

nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9:00-15:00 și marţi - vineri între orele 9:00-12:00.

Informaţii la punctul de lucru din Solovăstru 490 E, jud.
Mureș sau la tel.0265.534.214, 0265.534.215

Închiriez spaţiu comercial ultra central pe strada Școlii
nr 14, dotat cu toate utilităţile inclusiv baie. Informaţii la
0744.573.770

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

Închiriez spaţiu comercial pentru birouri și alte activităţi
comerciale, ultra central, strada Școlii, nr 16. Informaţii la
0744.573.770

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 și are două băi. Se vinde cu sau fără mobilă. Telefon:
0745.330.720

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.
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