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Turnătorie
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Zilele Reghinului în imagini

Centenarul tradițiilor pe Valea 
Mureșului Superior

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
„Valea Mureșului” organizează în perioada 
28-29 Iulie, cea de-a XIV-a ediție a Festiva-
lului Valea Mureșului. Comunitățile de pe 
Valea Mureșului se întâlnesc pe Platoul „La 
Alei” din comuna Răstolița pentru a arată 
publicului larg ce au ele mai de preț: obice-
iuri, artiști populari și bucate savuroase, spe-
ci� ce zonei.

Căsuțele din satul alegoric, reprezentative 
pentru � ecare comunitate participantă, vor 
arăta vizitatorilor continuitatea obiceiurilor 
și tradițiilor din această vatră de cultură ro-
mânească.
Ansamblurile folclorice și artiștii de muzică 
populară din comunele participante la ediția 
din acest an, ne vor ajuta să marcăm așa cum 
se cuvine Centenarul Marii Uniri din 1918, 
iar cântecele patriotice ne vor aduce amin-
te de înaintașii care și-au dat viața în timpul 
Primului Război Mondial.
Vor bucura publicul Nicoleta Nucă, Trupa 

ToDay, Daggu Project, Ciprian și Mihaela 
Istrate, Sava Negrean Brudascu, Ionuț Langa, 
Ovidiu Furnea, Cristian Țăran, Ina Todoran, 
Adina și Cătălin Doinaș, Miklos Szilvia și 
Szilagyi Sandor – Duetul din Ardeal, Răzvan 
Pop, Marian Suciu, Ansamblul Mureșul, 
Radu Ile, precum și formațiile Krypton și 
Adda.
Nu vor lipsi nici la ediția din acest an jocu-
rile și atelierele meșteșugărești pentru copii, 
drumețiile și tradiționalul concurs de gătit.
Tot în cadrul evenimentului de la � nalul lu-
nii iulie, comuna Deda va găzdui un campio-

nat de tenis de masă, iar pe Platoul „La Alei”, 
participanții se vor putea întrece la trasul 
frânghiei sau în cursa de sărituri cu sacul.
Seara de sâmbătă se va închide cu un foc 
de arti� cii, iar duminică seara vom aștepta 
participanții în jurul unui foc de tabără.
Au con� rmat participarea la ediția din acest 
an: Consiliul Județean Mureș, Municipiul 
Reghin, Municipiul Toplița, Comuna Suseni, 
Comuna Petelea, Comuna Brâncovenești, 
Comuna Vătava, Comuna Răstolița, Comu-
na Rușii Munții, Comuna Stânceni, Comuna 
Deda și Comuna Ideciu de Jos.

Pregătiţi de Festivalul Văii Mureșului
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Reghinul a găzduit Conferinţa Naţională de Turnătorie

Pentru prima dată, Reghinul a găzduit a 
XXIV-a  ediţie a Conferinţei Naţionale 

de Turnătorie și Expoziţie cu participare 
internaţională, eveniment găzduit de Irum și 
organizat de Asociaţia Tehnică de Turnătorie 

din România. Evenimentul s-a desfășurat în 
perioada 21 – 23 iunie, � ind organizat din 

doi în doi ani, unde au fost prezente aproxi-
mativ 120 de � rme din domeniu.

Există o tradiţie în organizarea acestei Con-
ferinţe. Dacă până în acest an, aceste con-
ferinţe erau prezente în centre industriale 
puternice, în orașe mari cum ar �  Brașov, 
Câmpina, Alba Iulia, Cluj, Iași, București, 
iată că anul acesta a fost pentru prima dată 
când a fost organizată într-o � rmă privată. 
„Ne-am gândit ca de anul acesta ar �  opor-
tun să se desfășoare altfel, și-anume, în ca-
drul unei � rme private, care spune ceva în 
contextul economic românesc actual. Aceas-
tă � rmă a venit în întâmpinarea dorinţei 
noastre, și atunci când s-a terminat Confe-
rinţa a XXIII-a de la Alba Iulia, au solicitat 
dacă este posibil să organizăm la Reghin cea 
de-a XXIV-a Conferinţă. Acesta este motivul 
pentru care astăzi ne a� ăm aici, de aceea este 
pentru prima dată când Conferinţa se ţine 
efectiv într-o intreprindere privată, într-un 
spaţiu al acestei fabrici, spre deosebire de 
cazurile precedente când aceste Conferinţe 
se ţineau în spaţii publice, în Universităţi de 
exemplu, motiv pentru care sperăm ca acest 
exemplu să se multiplice” ne-a declarat Ioan 

Carcea, președintele Asociaţiei Tehnice de 
Turnătorie din România. 
Temele abordate în cadrul Conferinţei au 
fost diverse, de la teme ale unor companii 
care lucrează pe piaţa materialelor de turnă-
torie, până la lucrări știinţi� ce de înalt nivel 
tehnic, cum ar �  lucrări din domeniul bio-
materialelor, lucrări care tratează probleme 
de știinţa materialelor. În cadrul acestei Con-
ferinţe a existat și un pavilion expoziţional, 
unde � rmele și-au expus produsele, diferite 
echipamente pentru acest domeniu al obţi-
neri pieselor prin turnare. 

Despre Asociaţia Tehnică de 
Turnătorie din România

Important de menţionat faptul că, în cadrul 
acestor Conferinţe, se face și o Adunare Ge-
nerală pentru alegerea Comitetului Director. 
Astfel că și la Reghin a avut loc o astfel de 
Adunare, unde a fost ales pentru al doilea 
mandat, consecutiv, Ioan Carcea președinte. 
„Credeam că la aceste alegeri o să vină o per-
soană mai tânără, dar s-a hotărât să-mi con-
tinui activitatea cel puţin până la următoarea 
Conferinţă. Aseară au fost aleși și mulţi alţi 
colegi în Comitet, s-au schimbat mulţi și s-a 
hotărât ca pe funcţia de președinte să rămân 
eu și domnul Băcanu ca vicepreședinte” a 
menţionat, președintele ATTR, Ioan Carcea. 
Asociaţia s-a în� inţat în anul 1990, dar con-

form declaraţiilor obţinute de la președin-
tele acesteia „rădăcinile se găsesc în anii 50. 
Primii germeni de organizare au apărut sub 
egida Academiei Române, când exista un co-
lectiv care se ocupa de problemele referitoare 
la turnare și elaborarea aliajelor. Ulterior în 
cadrul AGIR-ului s-a constituit o secţiune 
specială pentru acest domeniu și s-au ţinut și 
alte întâlniri pe care noi nu le-am mai conta-
bilizat și înainte de 1990”. 

În ATTR sunt înscrise 36 de turnătorii, dar 
există în România mult mai multe, dar care 
nu sunt membre în Asociaţie. „Aici avem o 
durere în sensul că există multe companii 
de tipul acesta care funcţionează în Româ-
nia, dar nu au legătură cu România. Mă re-
fer la companiile străine, în special la com-
paniile din domeniul turnării sub presiune, 
unde România a devenit un pol. Noi astăzi 
turnăm piese prin acest procedeu mai mult 
decât alte ţări, dar companiile respective, � e 
că sunt din Italia, Franţa ori Germania, nu 
colaborează cu noi și nu colaborează în ge-
neral cu alte instituţii din ţară. Sigur că ele 
lucrează legal. Mi-am propus de multe ori să 
încercăm să creăm legături, dar este greu. La 
mine în Iași există o astfel de companie itali-
ană, foarte performantă, cu un patron foarte 
amabil” spune Ioan Carcea. 
Turnătoriile înscrise în ATTR au diferite 
avantaje, � e în ceea ce privește informaţia 
primită � e prin participări la diferite eveni-
mente. „Informăm partenerii despre eventu-

alele solicitări, despre congrese, participări 
la expoziţii. Am avut ani de zile vizite la târ-
gurile internaţionale cu partenerii noștri din 
Asociaţie. Chiar și solicitările de piese care 
apar la nivel european, de multe ori apar pe 
site-ul Asociaţiei și de aici, cei care sunt în-
scriși în Asociaţie pot bene� cia de aceste in-
formaţii” adaugă Ioan Carcea. 

Piaţa pieselor turnate

„Piaţa pieselor turnate din România este una 
complexă, în sensul că există cerere atât pe 
piaţa internă, cât și de la extern. Noi am evo-
luat ne� resc în sensul că s-au închis foarte 
multe capacităţi din domeniul acesta, unele 
probabil că meritau să � e închise pentru că 
noi am avut o capacitate instalată exagerat de 
mare. România producea peste 1,5 milioane 
tone de piese turnate. Evident că după 1989 
nu mai era nevoie de atât de multe piese tur-
nate, dar cred că am coborât mult prea jos în 
sensul că se simte o cerere de piese turnate 
chiar și la intern, dar în ultimul timp uniu-
nea Europeană probabil că se orientează în 
a valori� ca potenţialul european, inclusiv în 
domeniul pieselor turnate și să reducă de-
pendenţa de alte continente, alte ţări” preci-
zează Ioan Carcea. 

Codruţa ROMANŢA

Hai cu o carte la Festival

Raftul autorilor mureșeni

Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu 
Biblioteca Județeană Mureș invită autorii 
mureșeni să se alăture proiectului „Hai cu o 
carte la Festival!”. Acesta se va derula anual 
cu ocazia Festivalului Văii Mureșului și al 
Festivalului Văii Gurghiului și în cadrul eve-
nimentului, participanții și vizitatorii celor 
două manifestări vor avea posibilitatea să 
doneze cărți pentru bibliotecile publice și 
școlare din comunitățile rurale de pe cele 
două văi.
„Ne-am dori ca în � ecare din aceste biblioteci 
să existe și un ra�  al autorilor mureșeni con-
temporani, sens în care îi invităm pe aceștia 
să doneze 1-2 exemplare din operele lor. Vo-
lumele pot �  aduse până în data de 26 Iulie 
2018 la sediul Bibliotecii Județene Mureș, � e 

în cele două zile ale evenimentului, respectiv 
28 și 29 Iulie, la căsuța Consiliului Județean 
Mureș din satul alegoric de pe Platoul „La 
Alei” din comuna Răstolița. Dorim pe aceas-
tă cale să facilităm accesul publicului din 
mediul rural la creațiile autorilor locali, dar 
și să promovăm varietatea de creații litera-
re a mureșenilor. Sunt așteptați să se alăture 
inițiativei atât autorii deja consacrați, cât și 
cei care au debutat de curând”, a declarat Mo-
nica Avram, directorul Bibliotecii Județene 
Mureș.
Cărțile donate pot �  în limba română, ma-
ghiară, engleză, germană și sunt așteptate 
și bine primite cărți din toate domeniile 
cunoașterii și pentru toate vârstele. 

Muzeul Etnogra� c „Anton Badea” din Re-
ghin organizează în perioada 3 -28 septem-
brie în zilele de marţi și joi, curs de iniţiere 
în broderie tradiţională, intitulat „Artă cas-
nică”. 
Cursul de adresează persoanelor care doresc 
să dobândească cunoștinţe de bază în brode-
ria tradiţională românească. Participanţii își 
vor însuși noţiuni teoretice și practice, nece-
sare pentru a croi și coase, integra, o ie. 
„Arta casnică este un curs de inițiere în 
broderia tradițională românească, în care 
participanții vor dobândi noțiuni generale 
despre: croială, materiale și tehnici de cusut, 
compoziție și câmpuri ornamentale (altiță, 
încreț, râuri), registru cromatic. 
Cursul cuprinde 30 de ore, din care 10 teo-
rie și 20 practică, dar presupune și însușirea 

unor cunoștințe generale, despre evoluția și 
varietatea costumului (cămășii) din diferite 
zone etnogra� ce, funcțiile cămășii ca marcă 
identitară și zonală, simboluri străvechi și 
motive ornamentale întâlnite pe ii. Cursul 
este gândit și structurat ca un suport activ, 
practic și teoretic, pentru cele care doresc, 
croirea și brodarea integrală a unei ii. Se 
desfășoară pe durata unei luni calendaristi-
ce, în septembrie, cu frecvență de două ori 
pe săptămână, timpul necesar creării unei ii” 
spun organizatorii cursului. 
Informaţii și înscrieri la curs obţineţi la nu-
mărul de telefon 0265.512.571 sau la sediul 
Muzeului Etnogra� c de pe strada Vânători-
lor nr. 51. 
Preţul cursului este de 100 de lei. 

Curs de iniţiere în broderia 
tradiţională
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Zilele Reghinului în imagini
Codruţa ROMANŢA

În acest an, Zilele Municipiului Reghin au 
fost diferite faţă de precedentele ediţii, în pri-
mul rând prin întinderea pe mai multe zile, 
dar și pentru amploarea evenimentelor des-
fășurate timp de opt zile. Organizatorii au lu-
crat mai bine de o lună, zi de zi pentru acest 
eveniment, axându-se pe mai multe domenii 
cum ar �  cultură, recreere, sport, tradiţii și 
bineînţeles, concerte.

Retrospectivă
Dacă ar �  să facem o retrospectivă a mani-
festărilor dedicate Zilelor Reghinului, putem 
readuce în prim plan evenimente cum ar � :
Concertul simfonic susţinut de Opera Group 
Project din Cluj, dirijor- Cristian Sandu, dar 
și reprezentaţia Reghinactorilor în Parcul Ti-
neretului. Tot în cadrul Zilelor Reghinului a 
fost prezentat și documentarul „Marea Unire 
– România, la 100 de ani” , un documentar 
realizat de Agerpres, care a fost urmărit cu 
interes de sala plină a Casei de Cultură „Eu-
gen Nicoară”. 
În Piaţeta din cartierul Libertăţii a avut loc 
Parada portului popular unde au fost pre-
zentate o sută de costume populare din toată 
ţara. Nu au lipsit nici expoziţiile, de această 
dată o expoziţie de carte veche la Biblioteca 
Municipală „Petru Maior” în cadrul căreia a 
avut loc și un recital de muzică folk susţinut 
de Ovidiu Scridon. 
Nici cei mici nu au fost uitaţi, � ind organi-
zate o serie de activităţi special concepute 
pentru aceștia, precum lecţii de educaţie 
rutieră pe bicicletă, ore de sport, dar au pu-
tut a� a și din tainele facerii pâinii în cuptor 

prin participarea la evenimentul „Povestea 
pâinii” organizat de Muzeul Etnogra� c „An-
ton Badea” din Reghin. Sâmbătă s-au putut 
bucura dis-de-dimineaţă de un spectactacol 
marca Gașca Zurli. 
În ceea ce privește partea sportivă, reghine-
nii au putut lua parte la un meci de fotbal 
între FC Armătura Zalău și Avântul Reghin 
seniori, dar și la meciuri de fotbal de juniori, 
desfășurate pe terenul Avântul. Rămânând 
la sport, putem vorbi și despre ciclism, unde 
au fost organizate două evenimente, care au 
adus admiraţie în rândul publicului și satis-
facţie celor peste 60 de participanţi. 15 km de 
mers cu MTB pe Velopotecă, unde vremea 
capricioasă a făcut ca traseul să � e unul foar-
te greu de abordat, întorcându-se la linia de 
sosire plini de noroi. Tot de biciclete ţine și 
tura de 50 de km pe asfalt, pe traseul Reghin 
– Idicel Pădure – Rușii Munţi – retur la care 
au participat 88 de pasionaţi de ciclism. 

Zile de concerte
De joi până duminică, reghinenii și-au putut 
da întâlnire în faţa scenei unde artiști îndră-
giţi au făcut un adevărat spectacol. Nume 
precum Matilda Pascal Cojocăriţa, Nicolae 
Furdui Iancu, Ionuţ Fulea, Sava Negrean 
Brudașcu, Vunk, Zdob&Zdub, Ioana Ignat, 
Titan, Carla’s Dreams, Alina Eremia, Jozsef 
Kalapacs (Ungaria), Bere Gratis, Gheorghe 
Zam� r, Beatrice (Ungaria), au făcut o pre-
staţie de zile mari în faţa reghinenilor parti-
cipanţi la sărbătoarea orașului. 

Cuvântul o� cialităţilor

Duminică, 15 iulie, în ultima zi a manifes-
tărilor dedicate Zilelor Reghinului, pe sce-
na din centrul orașului, un moment a fost 
dedicat și o� cialităţilor. Au fost prezente la 
eveniment o� cialităţi locale, judeţene, dar și 
parlamentarii judeţului care ne reprezintă-n 
Capitală. Au răspuns prezent invitaţiei orga-
nizatorilor și delegaţii de peste hotare, din lo-
calităţi înfrăţite cu Reghinului din Moldova, 
Ungaria, Polonia și Slovacia. Înainte ca o� -
cialităţile să ia cuvântul, a fost intonat imnul 
� ecărei ţări înfrăţite. 
În discursurile lor, atât primarul Maria Pre-
cup cât și viceprimarul Mark Endre au ţinut 
să mulţumească tuturor celor implicaţi, ce-
lor care au făcut posibilă organizarea aces-
tui eveniment, dar și delegaţiilor invitate de 
peste hotare, care au onorat Reghinul cu pre-
zenţa.
„Le mulţumesc tuturor invitaţilor din ţările 
vecine. Am dat o lecţie, știind să ascultăm cu 
mult respect imnul � ecărei ţări, respectându-
ne unii pe alţii și iubindu-ne ţara. Mulţumesc 
domnilor parlamentari care sunt alături de 
noi de � ecare dată, celor doi vicepreședinţi 
ai Consiliului Judeţean Mureș, care nicio-
dată nu refuză, orice îi rugăm, consilierilor 

locali, care întotdeauna aprobă evenimentul 
și datorită lor avem zilele minunate. Vă mul-
ţumesc vouă, reghinenilor că aţi luat parte la 
eveniment.Sper că v-a plăcut” a declarat Ma-
ria Precup, primarul Municipiului Reghin. 
„A trecut o săptămână lungă, o săptămână 
de foc, dar frumoasă. Am încercat să facem 
pentru � ecare ceva frumos, ca � ecare să poa-
tă rupe o părticică din aceste evenimente. 
Să știţi că Reghinul a fost întotdeauna locul 
unde ne-am simţit bine, unde ne-am res-
pectat reciproc și este un oraș în care foarte 
mulţi s-au reîntors cu bucurie. Suntem un 
oraș cu inima mare, ne bucurăm când ne vin 
invitaţi, când ne treceţi pragul, și de aceea vă 
purtăm respect”a spus Mark Endre, vicepri-
marul Municipiului Reghin. 
Reprezentanţii delegaţiilor din localităţile 
înfrăţite cu Reghinul au ţinut la rândul lor 
discursuri, prin care au dorit să evidenţieze 
bucuria prezenţei în municipiul nostru și 
totodată importanţa acestor înfrăţiri dintre 
localităţi, majoritatea reușind să creeze rela-
ţii de prietenie cu reghinenii. 
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Codruţa ROMANŢA
Gestionarea emoţiilor - Furia

Când am pășit în cabinet, îmi amintisem de 
prima mea ședinţă de terapie la un psihote-
rapeut. Însă, de această dată era alt medic, 

alt � lm, alt subiect. Intrasem aici pentru un 
interviu, în încercarea de a obţine câteva 

informaţii, care sper să � e utile cititorilor.
În cadrul ședinţelor de psihoterapie, învăţăm 

să privim viaţa dintr-o altă perspectivă, să 
găsim noi metode de a gestiona o problemă, 

să comunicam e� cient cu cei din jurul nostru, 
tocmai pentru că unele persoane nu știu să 

facă acest lucru, mulţi nu știu să facă diferen-
ţa între bine și rău. 

 

Primii pași pentru gestionarea 
emoţiilor
V-aţi pus vreodată întrebarea ce sunt emo-
ţiile? Cum apar și chiar de câte feluri sunt? 
Cum gestionăm o furie? Dacă atunci când te 
bucuri, nu te gândești la nimic altceva, decât 
la evenimentul fericit care ţi se întâmplă, fără 
a realiza ce se întâmplă la nivel � zic, furia 
o simţi atât la nivel psihic, cât și � zic și asta 
pentru că emoţiile negative vin la pachet cu 
durerea și avem tendinţa de a ne focusa mai 
mult pe ele. 
Pentru a le putea gestiona e� cient, ar trebui 
să punem în practică unele cunoștinţe pe 
care le-am învăţat la orele de matematică: să 
le analizăm, să le conștientizăm, să punem 
în balanţă costurile și bene� ciile și apoi să 
vedem ce facem cu ele în � nal. Da, emoţiile 
sunt ca matematica, trebuie analizate, cân-
tărite. Emoţiile sunt trăiri foarte puternice, 
trăiri pe care ar �  de dorit să știm cum să le 
gestionăm. Tocmai de aceea, � ecare emoţie 
are un rol aparte în viaţa noastră, iar stăpâ-
nindu-le vom reuși să nu le permitem să ne 
controleze, ci din contră, noi să deţinem con-
trolul asupra lor. 
„Mai întâi de toate, trebuie să le cunoști. 
Conform psihologului Paul Ekman, pionie-
rul studiilor din domeniul emoţiilor, există 6 
emoţii de bază: furia, frica, bucuria, tristeţea, 
dezgustul și surpriza. Apoi, trebuie să înveţi 
să le recunoști, să le conștientizezi și să le 
gestionezi e� cient” îmi spune Ioana Cheregi, 
psihoterapeut. 

Furia...
Evoluăm în toate domeniile, dar mai presus 
de toate, evoluţia înseamnă a învăţa cu scopul 
de a-ţi face viaţa mai bună. 
Creierul nostru începe să o ia razna în încer-
carea de a ne proteja, atunci când simţim fu-
rie ori un atac de panică, el intră în alertă și-
atunci ne întrebăm: lupt ori fug? „În ceea ce 
privește furia, aceasta apare datorită faptului 
că ne confruntăm cu un obstacol peste care 
dorim să trecem.... Unii încearcă să treacă în-
furiindu-se, alţii analizează obstacolul, caută 
soluţii și trec, luând decizii echilibrate, dar � -

ecare alegere pe care o facem aduce după sine 
anumite consecinţe pentru care va trebui să 
ne asumăm responsabilitatea. Emoţiile vin 
la pachet cu gândurile și reacţiile emoţionale 
și sunt in� uenţate de evenimente activatoa-
re externe. De aceea este important să știm 
că nu putem reacţiona la ceva, un eveniment 
sau un comportament, fără să ne gândim în 
prealabil la acel lucru. Astfel ,modul în care 
gândim și simţim ne in� uenţează viaţa de zi 
cu zi” declară Ioana Cheregi, psihoterapeut. 

Importanţa comunicării - 
Comunicarea asertivă
Cum reacţionezi când te înfurii? În mare 
parte � e acţionezi agresiv, � e stai, aștepţi să 
treacă, pregătit oarecum de atac. Comporta-
mentul nostru se transformă într-o reacţie în 
lanţ, transmiţând starea noastră de bine ori 
de furie celor din jurul nostru. De ce deve-
nim agresivi? Tocmai pentru că nu știm să 

controlăm reacţiile emoţionale. Comunica-
rea, felul în care vorbim cu cei din jurul nos-
tru, își pune amprenta asupra problemelor de 
zi cu zi. Comunicând e� cient cu cei din jurul 
nostru, nu facem altceva decât să  reușim să 
gestionăm mai ușor o anumită situaţie și să 
ţinem în frâu  stările neplăcute, de nervi, agi-
taţia. 
 „Eu pot să mă înfurii, iar tu să nu vezi, să nu 
observi asta pentru că am reușit să-mi con-
trolez furia e� cient. Ajungi la un moment dat 
să înveţi cum să faci asta. Ar �  bine să înce-
pem  educaţia emoţională de la cel mai mic 
membru al comunităţii, până la cel mai mare. 
Să nu uităm că de noi depinde modul în care 
ne exteriorizăm și ne comportăm. Când ne 
cuprinde furia realizăm că avem un obstacol 
înaintea noastră, iar acesta trebuie îndepărtat 
cumva. Nu ar �  mai bine să știm cum să exte-
riorizăm furia, constructiv, fără a nu o ţine în 
tine și a pleca, fără a rezolva problema cu care 
te-ai confruntat? 
 Îi auzim adeseori pe cei din jurul nostru spu-

nând „am tot răbdat o viaţă întreagă!! Dar de 
ce? De ce să rabzi? Ideea e că atunci când vrei 
să comunici ceea ce simţi, ar �  de preferat să o 
faci în așa fel încât să nu rănești, într-un mod 
asertiv. Îi spui ceea ce vrei, fără a mai face loc 
agresivităţii pentru că acest mod de comu-
nicare, asertivă, pune punct unui incident. 
Cu ce mă ajută pe mine să stau o săptămână 
nervoasă și înfuriată pe cineva, când de fapt 
comunicarea asertivă mă ajută să discut cu 
persoana foarte clar ce am să-i spun. Îi spun, 
rezolv problema și mă liniștesc. 
Să luăm un exemplu: avem chiar și acasă ten-
dinţa de a spune „iar n-ai dus gunoiul”- prin 
această a� rmaţie ajung la  criticism, lași loc 
de interpretări. Dar în momentul în care spui 
„mă deranjează faptul că nu ai dus gunoiul”, 
nu am atacat persoana, nu am criticat-o, 
m-am focusat doar pe ceea ce nu a făcut per-
soana, pe comportamentul ei. Problema este 
că nu am fost educaţi să vorbim unul cu ce-
lălalt respectuos, fără înjurii, fără etichetări 
și criticism.” 

Exteriorizarea emoţiilor
Cum reacţionăm la furie?
Cum putem elimina emoţiile negative pentru 
totdeauna? Da, poate e o întrebare absurdă, 
dar la care am primit și un răspuns. Nu, nu e 
de dorit asta. Nu ar �  indicat ca emoţiile ne-
gative să dispară din viaţa noastră; ele nu tre-
buie reprimate. Atunci când creierul tău îţi dă 
semnale și ajungi să experimentezi sentimen-
te neplăcute e semn că funcţionezi, că ești 
viu și că ar �  momentul să rezolvi problema. 
Asta am înţeles din discuţia cu doamna Ioa-
na Cheregi. Iată de ce: „Spunem des că ne-a 
enervat X... De fapt tu te enervezi! Nimeni nu 
te poate enerva dacă tu nu-i dai voie. Ești res-
ponsabilă de propriul comportament, de mo-
dul în care reacţionezi la factorii externi care 
te-au înfuriat. Dar în tot răul este și un bine, 
furia are și o parte pozitivă. Un dram de furie 
ne mobilizează. Să spunem că m-am enervat, 
de exemplu, pentru că am căzut un examen. 

M-am înfuriat, m-am supărat, amândouă 
sunt emoţii negative. Dar în acest caz, putem 
� e să ne îndreptăm spre o ușoară depresie 
ori mă uit unde am greșit, analizez problema 
din mai multe perspective, mă mobilizez, îmi 
dau examenul și... îl trec” precizează psihote-
rapeutul, Ioana Cheregi. 
Mi-a fost pus în faţă borcanul furiei... Un bor-
can plin cu apă în interiorul căruia anumite 
sedimente/particule pluteau. Era un vulcan 
al furiei, imaginându-mi-l asemeni unui su-
� et, al unei minţi pline ochi de nervi. L-am 
privit preţ de câteva clipe cum se liniștește... 
Da, furia nu o poţi evita, dar o poţi gestio-
na. „Când ne înfuriem suntem la fel ca acest 
borcan cu sedimente, dacă dorim ca acestea 
să se așeze, tot ceea ce trebuie să facem este 
să așezăm borcanul pe masă, să îl lăsăm câ-
teva minute și vei observa că toată vâltoarea 
din borcan se liniștește. Așa se linistește și o 
persoană furioasă. E nevoie să se îndepărteze 
de persoana sau evenimentul care a înfuriat-
o și să meargă într-un loc liniștit pentru a se 
calma aplicând unele tehnici de respiraţie și 
relaxare” precizează psihoterapeutul, Ioana 
Cheregi.
„Viaţa e ca un rollercoaster. Sunt momente 
în care suntem sus, alteori jos. Avem nevoie 
de toate acestea pentru a ne dezvolta ca � inţe 
umane. Atât depresia, cât și anxietate au rolul 
lor în viaţa noastră. În depresie stăm și con-
templăm la tot ce am greșit înainte, ne facem 
balanţa costuri-bene� cii, tragem linia și apoi 
mergem mai departe; anxietatea pe de altă 
parte, este propriul nostru sistem de alarmă, 
ne ferește de ceva. Anxioșii au mereu alarme-
le puse, sunt mult mai precauţi în a lua deci-
zii” Ioana Cheregi. 

De ce e necesară terapia?
Poate ești pus în postura de a lua o decizie. 
Cum analizezi e� cient luarea unei decizii co-
recte în ceea ce te privește? „Un psihoterapeut 
îl putem compara cu o călăuză. Nu mergi la 
psiholog ca să îţi rezolve el problemele. El te 
ajută să vezi din alte perspective o problemă, 
iar decizia îţi aparţine. El nu îţi ia responsa-
bilitatea pentru viaţa ta, pentru deciziile tale. 
Prietenii, părinţii îţi vor da sfaturi din per-
spectiva lor, sfaturi care pot �  bune sau rele. 
Poate că pe ei, ceea ce au făcut ei în acea situ-
aţie i-a ajutat, dar pe tine poate nu te va ajuta, 
pentru că sunt diferite datele problemei tale, 
așa că rezultatul nu e același. Așadar e mult 
mai sănătos să mergeţi la terapie, să învăţaţi 
să vă rezolvaţi problemele e� cient și să vă tră-
iţi viaţa liniștiţi!”

Pe Ioana Cheregi - Psihoterapeut o puteţi 
găsi la cabinetul din Reghin, strada Crișului, 
nr. 18.

„... Pe lângă ruşine, motivul pentru care cred că oamenii nu merg la 
psihoterapeut este frica de durere. Durerea fi zică vine şi pleacă,  iei o 
pastilă...şi gata, însă durerea sufl etească şi emoţională durează, doare şi 
doare ceva mai tare pentru că este legată de amintiri din trecut care nu 
trec aşa de simplu, nu le poti şterge cu buretele. Aici pastilele nu îşi mai 
fac efectul, doar amorţesc persoana... Nu venim pe această lume cu un 
manual, de aceea trebuie să ne creem propriile formule de rezolvare de 
probleme şi propriile legi de funcţionare, în aşa fel încât să ajungem să 
trăim o viaţă cât mai fericită şi mai împlinită. Medicamentele ne amelio-
rează simptomele, dar nu tratează problema. Cu cât rana este mai veche 
şi mai adâncă, cu atât intervenţia este mai complicată şi poate şi mai 
dureroasă...„ Ioana Cheregi, psihoterapeut.
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Aveţi grijă unde vă spălaţi covoarele!
De ceva vreme, a circulat pe social media, o imagine în care un cetăţean își spăla covoarele în 
canalul Morii. Odată cu această imagine, au apărut și comentariile, criticându-se gestul cetă-
ţeanului. Această problemă a fost ridicată și de consilierul Nagy Andras în ședinţa de consiliu 
local „Sunt acele două alveole care coboară la Canalul Morii. Acolo se spală frecvent covoare, 
fapt semnalat de mai mulţi cetăţeni. Este un teren de joacă foarte frecventat și ne întrebăm 
dacă suntem într-adevăr într-un Municipiu?! Solicit Poliţiei Locale să își facă datoria ori să 
amplasaţi o tablă cu valoarea amenzii, cu interzicerea acestui lucru”. 
(C.R.)

Se lucrează la un proiect pentru o nouă creșă în Reghin
Cele două creșe existente în Municipiul Re-
ghin nu fac faţă solicitărilor din partea părin-
ţilor de pe raza orașului, ambele � ind supra-
solicitate. În acest sens, administraţia locală 
dorește construirea unei noi creșe în carti-
erul Iernuţeni în locul fostei Școli Generale 
nr. 7, care să răspundă nevoilor părinţilor și 
copiilor. Pentru ca acest lucru să � e realiza-
bil au fost puse pe masa consilierilor locali 
două proiecte care fac referire la aprobarea 
participării Municipiului Reghin cu pro-
iectul Creșa „Spiridușii veseli” (schimbare 
destinaţie din școală în creșă, modernizare, 
extindere și dotare) din municipiul Reghin 
și aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţie Creșa „Spiri-
dușii Veseli” (schimbare destinaţie din școa-
lă în creșă, modernizare, extindere și dotare) 
– faza S.F. „Este vorba despre schimbarea de 
destinaţie a clădirii de lângă podul mare al 
râului Mureș, de pe strada Iernuţeni, lângă 
Biserică, unde se va în� inţa o creșă. Executi-
vul a accesat acest proiect de hotărâre pentru 
� nanţare și astăzi votăm indicatorii tehnico-
economici” a precizat Nagy Andras. 
Se dorește ca realizarea acestei creșe să � e 
posibilă prin accesarea de fonduri neram-
bursabile prin Programul Operaţional Re-
gional. Adriana Roș, cea care s-a ocupat de 
întocmirea acestui proiect a venit cu lămu-

riri pe marginea acestui subiect „Am gândit 
acest proiect după ce m-am întors din conce-
diul de creștere a copilului în ideea că în acea 
zonă, mai precis în Iernuţeni, nu există nicio 
unitate destinată copiilor cu vârsta între 0 și 
3 ani. Acea clădire � ind disponibilă am zis 
să încercăm să vedem dacă ni se acceptă un 
proiect pentru o creșă. Am stabilit un nu-
măr de 40 de copii în funcţie de construcţia 
pe care o avem acolo, dar și de solicitările 
pe care le avem pentru un loc la creșă. Mo-
mentan avem 170 de cereri pentru un loc la 
creșă în condiţiile în care noi putem asigura 
un maxim de 105 locuri. Ambele creșe sunt 
suprasolicitate, și-atunci am decis să facem o 

creșă și în zona Iernuţeni. Valoarea investiţiei 
este dată de normative, adică sunt respecta-
te niște normative pentru creșă. Unui copil 
trebuie să-i � e alocaţi 100 de metri pătraţi de 
spaţiu verde. Fiind normative foarte stricte 
a ieșit această valoare de 3.200.000 de lei cu 
TVA. POR-ul ne � nanţează 7.700 de euro per 
bene� ciar din care noi asigurăm 2%, restul 
reprezintă cheltuieli neeligibile. În situaţia 
în care proiectul va �  declarat eligibil, vom 
încerca să atragem și alte surse de � nanţare 
pentru partea noastră de contribuţie” a de-
clarat Adriana Roș.  
(C.R.)

Veste proastă pentru oamenii fără adăpost de pe raza Reghinului
Singurul centru pentru persoanele fără adă-
post din Reghin riscă să � e închis, fapt ce 
reiese din discursul ţinut de administratorul 
Ioan Ţeugea, în faţa consilierilor locali, in-
formându-i despre situaţia în care se a� ă. 
Adăpostul a fost în� inţat în 2010 și oferea 
persoanelor fără locuinţă de pe raza Muni-
cipiului Reghin hrană și adăpost pe timp de 
noapte, având o capacitate de 20 de persoa-
ne. Adăpostul a fost amenajat cu sprijinul 
Primăriei Municipiului Reghin. 
„Nu știu dacă aţi fost informaţi, dar acest 
adăpost și-a întrerupt activitatea. Până în 
data de 1 iulie m-am dus pe riscul meu, pen-
tru că am avut controale de la Târgu-Mureș 

și București, care mi-au ridicat licenţierea. 
Acreditarea există, licenţierea nu mai există. 
În urma ridicării licenţierii pentru cantina 
de ajutor social, au venit și au propus și ridi-
carea licenţierii pentru adăpost din cauză că 
nu îndeplinește niște condiţii. Parametrii eu-
ropeni cer alte condiţii. Problema cea mare 
este ISU. Adăpostul oamenilor străzii este 
un adăpost non-pro� t. Nu are bani să inves-
tească în acel proiect, pe care vi l-am depus, 
alături de un deviz de lucrări. Vă spun sin-
cer că plouă înăuntru, geamurile sunt vechi. 
Eu fac cât fac, am făcut cât am putut, dar nu 
se mai poate pentru că nu am posibilităţi să 
investesc într-o clădire, care este destinată 

adăpostului oamenilor străzii. De la 1 iulie 
acești oameni nu mai au unde sta, nu o să 
mai poată sta acolo pentru că vor sta ile-
gal. Acum, dumneavoastră trebuie să găsiţi 
o soluţie. Într-adevăr sunt mai puţini acum 
pentru că e anotimp cald, dar vine perioada 
de iarnă și trebuie găsită o soluţie. Este păcat 
ca acel spaţiu de 600 - 800 de metri pătraţi, 
să stea acolo. Eu plătesc concesiune pentru 
el, dar Hotărârea de Guvern spune că pentru 
adăposturi, pentru culte, nu se plătesc impo-
zite și taxe. Dar asta este altă discuţie. Dum-
neavoastră decideţi ce se va întâmpla acolo” 
a susţinut Ioan Ţeugea în cadrul ședinţei C.L. 
Nagy Andras a solicitat executivului să pre-

zinte în viitorul apropiat un mod de soluţio-
nare a acestei probleme. „Da, va �  într-ade-
văr o problemă pentru executiv deoarece va 
trebui ori să în� inţeze un serviciu propriu 
ori să-l externalizeze. Propunerea mea este 
să însărcinăm direcţia de asistenţă socială și 
compartimentul juridic, serviciului de urba-
nism, care împreună să ne prezinte modul de 
soluţionare al acestei probleme. Să-l consulte 
pe domnul Ţeugea, este contract de concesi-
une pe care să-l studiaţi și să vedeţi din punct 
de vedere juridic ce se poate face”.  
(C.R.)

Trecerile de pietoni semaforizate - o soluţie 
binevenită
Administraţia locală reghineană a început demersurile pentru � uidizarea tra� cului, dar mai 
ales pentru siguranţa pietonilor în cartierul cel mai circulat din Municipiul Reghin: cartierul 
Unirii. Două semafoare cu buton au fost montate pe raza Municipiului până în momentul de 
faţă, unul în zona Liceului „Petru Maior” și altul în zona Liceului „Lucian Blaga” pe strada 
Pandurilor, începându-se astfel o reorganizare a tra� cului. 
Primăria Municipiului Reghin este în faza de negociere și achiziție a trei semafoare cu bu-
ton, care vor �  montate la trei treceri de pietoni din cartierul Unirii, stabilite de Comisia de 
circulație rutieră de pe raza municipiului. La celelalte treceri se vor monta denivelări pentru 
reducerea vitezei vehiculelor. De asemenea, sunt în faza de proiectare a unui sens giratoriu pe 
B-dul Unirii, la intersecția cu str. Subcetate și Băii. 
(C.R.)

Judeţul Mureș va avea un patinoar mobil
Consilierii judeţeni au aprobat în ședinţa din data de 28 iunie un program de interes judeţean 
ce vizează revitalizarea sporturilor pe gheaţă. Astfel, judeţul Mureș, Asociaţia Visit Mureș și 
Fundaţia Mens Sana vor încheia o convenţie de cooperare în baza căreia va �  dezvoltată infra-
structura adecvată pentru practicarea sporturilor pe gheaţă, respectiv un patinoar arti� cial 
mobil acoperit. 
Proiectul vizează, în primul rând, educaţia tinerilor, aceștia urmând să aibă posibilitatea de a 
ţine orele de sport la patinoar, sens în care se vor încheia parteneriate cu unităţile de învăţă-
mânt. De asemenea, prin asigurarea infrastructurii necesare se dorește revitalizarea sportu-
rilor pe gheaţă în judeţul Mureș, patinajul și hocheiul pe gheaţă având o istorie de peste 100 
de ani în acest judeţ.
Patinoarul mobil va �  funcţional nouă luni din an, Consiliul Judeţean Mureș, va asigura 
resursele necesare cheltuielilor de funcţionare și întreţinere, Asociaţia Visit Mureș va asigu-
ra managementul activităţilor speci� ce și exploatarea infrastructurii dezvoltate, iar Fundaţia 
Mens Sana va achiziţiona sistemul de patinoar arti� cial mobil, care va �  pus la dispoziţie cu 
titlu gratuit. (C.R.)

Codruţa ROMANŢA
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Proiectul „De la Marginalizare la Integrare” este un proiect 
implementat de Primăria Comunei Deda în parteneriat cu 
Liceul Tehnologic „Vasile Netea” din Deda, cu Asociaţia Ge-
nerală a Profesioniștilor în Vânzări din București și Ioanida 
Turism, proiect co� nanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa pri-
oritară 4: Incluziunea sociala și combaterea sărăciei.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 
22.798.887,48 lei
• Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţi-
onal: 3.759.666,48 lei; 
• Valoarea cofi nanţării: 636.839,54 lei.
Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenome-
nului de excluziune sociala și sărăcie în comunitatea margi-
nalizată din comuna Deda, prin furnizarea de măsuri inte-
grate de sprijin și asistenţă pentru minim 150 de gospodării, 
respectiv 565 de persoane. Acest obiectiv se va realiza prin 
furnizarea de servicii integrate de creștere a accesului și a 
participării la educaţie, sprijin pentru accesul și menţinerea 
pe piaţa muncii, susţinerea antreprenoriatului, furnizarea de 
servicii medicale și sociale, îmbunătăţirea condiţiilor de lo-
cuit, asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, care se 
adresează membrilor comunităţii marginalizate din comuna 
Deda, în număr de 565 de persoane a� ate în risc de sărăcie 
și excluziune socială, din care 336 persoane bene� ciare de 
măsuri de ocupare, din care cel puţin 35,10% femei și 30% 
persoane de etnie romă, din total grupul ţintă de 565 de per-
soane.

Obiectivele speci� ce ale proiectului sunt structurate în 
funcţie de serviciile oferite persoanelor a� ate în grupul ţintă, 
astfel:
–Creșterea nivelului de informare și educaţie pentru 200 de 
persoane, prin activităţi de sprijin pentru creșterea accesu-
lui, participării la educaţie și prevenirea abandonului școlar, 
programe de tip „Școală după școală” și „A doua șansă”, con-

siliere și educaţie parentală, informare, activităţi educative, 
recreative și de dezvoltare.
-Îmbunătăţirea condiţiilor de acces și participare pe piaţa 
muncii la nivel regional și local pentru 336 persoane din 
comunitatea Deda prin implementarea de măsuri integrate 
de ocupare: informare și orientare profesională, mediere pe 
piaţa muncii, precum și programe de formare profesională. 
-Dezvoltarea antreprenoriatului în comunitate prin furniza-
rea de servicii de consiliere antreprenorială pentru 336 per-
soane și sprijinirea unui număr de 20 de persoane intreprin-
zătoare în a dezvolta și gestiona noi afaceri competitive;
-Dezvoltarea și implementarea unui pachet de servicii inte-
grate, sociale, medicale și medico-sociale, adresate tuturor 
persoanelor înscrise în proiect.
-Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire pentru 150 de familii 
care trăiesc în comunitate.
–Îmbunătăţirea situaţiei juridice prin furnizarea de servicii 
de asistenţă juridică către 150 de gospodării pentru regle-
mentarea actelor de proprietate a locuinţelor. 
-Dezvoltarea de campanii de informare și acţiuni de volunta-
riat în vederea creșterii gradului de implicare și proactivitate 
a membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor cu care 
se confruntă comunitatea marginalizată.
Proiectul a demarat la 12.02.2018 și are o perioadă de imple-
mentare de 36 de luni, timp în care toate aceste obiective se 
vor atinge cu ajutorul experţilor implicaţi în implementarea 
proiectului din partea bene� ciarului și partenerilor proiec-
tului.

Proiectul „De la Marginalizare la Integrare” 18 iulie 2018

CONTRACT: POCU/18/4/1/115353

Unităţile de cult din Reghin au primit sprijin � nanciar
Un număr de 20 de unităţi de cult din Mu-
nicipiul Reghin vor primi sprijin � nanciar 
acordat din bugetul local în valoare totală de 
250.000 de lei. Acest lucru a fost aprobat în 
ședinţa de consiliu local din data de 28 iunie, 
cu 16 voturi pentru și două abţineri. 
Fiecare unitate de cult va primi suma de 
12.500 de lei, � ind vorba despre: Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Lazăr”, Parohia Ortodo-
xă „Înălţarea Domnului”, Parohia Ortodoxă 
„S� nţii Împăraţi Constantin și Elena”, Pa-
rohia Greco Catolică din Apalina, Parohia 
Reformată Reghin II, Parohia Reformată 
Iernuţeni, Parohia Ortodoxă „Sfântul Ghe-
orghe”, Parohia Reformată I, Parohia Refor-
mată Apalina, Parohia Greco-Catolică, Bise-
rica Penticostală „Betel”, Parohia Ortodoxă 
Română Apalina, Parohia Ortodoxă „Sfânta 
Treime”, Biserica Adventistă de Ziua a Șap-
tea, Parohia Greco-Catolică Iernuţeni, Paro-
hia Romano-Catolică, Biserica Adventistă, 
Parohia Evanghelică CA, Parohia Ortodoxă 
„Sfântul Nicolae”, Parohia Ortodoxă Română 
Iernuţeni. 
Acest subiect a fost unul discutat în ședinţa 

C.L. Reghin, consilierii care au votat cu ab-
ţinere acest proiect, motivându-și votul ast-
fel: „Astăzi o să mă abţin de la acest punct 
pentru că Ordonanţa de Guvern la care faceţi 
referire ne dă dreptul de a ajuta � nanciar cul-
tele, dar nu e obligativitate. O fac din două 
motive: primul pentru că este un an precar 
în care noi nu avem bani, dar ne-am făcut un 
obicei în a subvenţiona toate bisericile, bise-
rici care câștigă bani de pe urma noastră. O 
să dau un exemplu, fără a folosi nume, în-
chiriem o școală, unde am dat o sumă con-
siderabilă de bani ca să se renoveze pentru 
că ei nu au resurse, spitalul îl avem cu o altă 
biserică în litigiu unde nu putem investi bani 
și nu găsim pârghii de dialog. Mie mi se pare 
că în momentul de faţă, generaţia tânără 
pleacă din oraș, dar băgăm o sumă conside-
rabilă, 250.000 de lei, bani pe care i-am putea 
băga în școli, grădiniţe ori spital. Trebuie să 
ne gândim puţin cât de ușor eliberăm banii 
către culte, zic eu, într-un scop electoral mai 
mult” a declarat consilierul Iulius Făgărășan, 
în cadrul ședinţei. 
Tot cu abţinere a votat și consilierul Ionuţ 

Cengher, care a adăugat că „Am citit în ma-
terialul de ședinţă că sunt două zeci de po-
ziţii cu unităţi de cult care vor primi o sub-
venţie. 19 sunt cu reparaţii, înlocuiri, una 
singură este în construcţie. Vi se pare nor-
mal ca o biserică, un locaș de cult care este 
în construcţie să primească aceeași sumă cu 
una care e gata construită, care a bene� ciat 
atâţia ani, pentru că în � ecare an aceste uni-
tăţi de cult bene� cează de sprijin � nanciar? 
Au fost ani în care această biserică poate nici 
nu era gândită să � e construită, alte biserici 
au primit bani în acei ani. Cred că ar trebui 
să prioritizăm puţin. Am mai discutat și în 
alte ședinţe... e singura biserică în construc-
ţie din Municipiul Reghin”.
„Consider că la constituirea bugetului, noi 
am alocat o sumă pentru acest capitol și 
atunci am fost cu toţii de acord. Mai mult, 
există o comisie, aprobată tot de noi, care ve-
ri� că documentele și actele depuse. Ceea ce 
votăm astăzi este propunerea acestei comisii” 
a ţinut să precizeze consilierul Nagy Andras. 
Consilierul Iulius Făgărășan a răspuns pre-
cizării făcute de Nagy Andras, „E adevărat 

că am votat acest buget, dar dacă vă aduceţi 
aminte au fost puncte unde noi ne-am abţi-
nut pe motivul că era supraestimat acel buget 
pentru tot anul. Din punctul meu de vedere 
banii nu sunt exact așa, dacă îi comparăm cu 
execuţia bugetară de anul trecut. Faptul că 
noi, ca responsabili în ceea ce privește pa-
trimoniul și bugetul, putem să reevaluăm în 
funcţie de ce bani avem și ce priorităţi avem, 
banii alocaţi, de aceea sunt recti� cările buge-
tare, în momentul de faţă zic că sumele sunt 
puţin mari și puteau �  împărţite în două-trei 
eșaloane, nu să alocăm toţi banii dintr-o dată. 
Eu nu pun în discuţie modul în care comisia 
a evaluat, ci prioritizez faptul că avem grădi-
niţe, școli care încă nu sunt pregătite să intre 
în iarnă, iar dacă noi cheltuim banii în felul 
ăsta încă din iunie, vă daţi seama ce o să � e 
în toamnă” a concluzionat Iulius Făgărășan. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia o� cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
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Târgul Fetelor de la Gurghiu și-a consumat 
o nouă ediţie, evenimentul organizat pe 

Platoul Mocear, � ind organizat de Primăria 
și Consiliul Local Gurghiu, în parteneriat cu 

Consiliul Judeţean Mureș. 

Au fost prezente o� cialităţi locale și judeţe-
ne, care au răspuns a� rmativ invitaţiei de a �  
parte din acest eveniment, � ind întâmpinate 
cu pâine și sare: Peter Ferenc – președinte-
le Consiliului Judeţean Mureș, Alexandru 
Cîmpeanu – vicepreședintele Consiliului 
Judeţean Mureș, Ovidiu Dancu - vicepreșe-
dintele Consiliului Judeţean Mureș, Cipri-
an Dobre – cetăţean de onoare al comunei 
Gurghiu, Mara Togănel – consilier judeţean, 
Matei Dumitru – fost inspector școlar gene-
ral – cetăţean de onoare al comunei Gurghiu. 
În cuvântul său de deschidere, primarul co-
munei Gurghiu, Laurenţiu Boar, a adus mul-
ţumiri celor prezenţi, îndemnându-i să se 
bucure de această zi și de tot ceea ce găsesc 
în târg și totodată reamintindu-le băieţilor 
să nu uite să ofere turtă dulce fetelor și să le 
dea pe hintă. „Este una dintre cele mai vechi 
și mai frumoase sărbători cu o vechime cu 
mult peste o sută de ani. Astăzi încercăm să 
readucem la viaţă ceea ce a fost odată speci� c 
al acestei sărbători: portul popular, jocurile 
tradiţionale, obiceiul de nuntă, muzica spe-
ci� că locului, voia bună și buna dispoziţie 
a locuitorilor de pe aceste meleaguri, indi-
ferent de naţionalitate și de haina pe care o 
purtăm.  Unii spun că ploaia spală tot. Eu 
spun că ploaia nu poate spăla chiar tot, nu 
poate spăla portul, obiceiul și tradiţia noas-
tră populară” a declarat Laurenţiu Dumitru 
Boar, primarul comunei Gurghiu.  

Președintele CJ – prima dată la 
Târgul Fetelor 
Peter Ferenc „Mă simt onorat să mă a� u aici, 
printre dumneavoastră și într-adevăr sunt 
prima dată la Târgul Fetelor de la Gurghiu. 
Mi se pare un eveniment deosebit de frumos 
și deosebit de important. Cred că un eveni-
ment care datează de mai bine de o sută de 

ani trebuie păstrat și îi felicit pe reprezentan-
ţii acestei comunităţi că într-adevăr doresc să 
păstreze aceste tradiţii. Este important și fru-
mos să vedem atât de mulţi oameni în straie 
populare pentru că este o valoare cu care ne 
mândrim și pe care trebuie să o păstrăm”. 

Alexandru Cîmpeanu – vicepre-
ședintele Consiliului Judeţean 

„Soare sau ploaie – Bucuraţi-vă! Ce ne-am 
face fără soare și ce ne-am face fără ploaie? 
Numai Dumnezeu știe când trebuie să avem 
un cer însorit  ori când trebuie să plouă. Vă 
încurajez să � ţi fericiţi și să vă bucuraţi de 
această sărbătoare. Se implinesc zece ani de 
la intrarea în vigoare a Convenţiei pentru 
Conservarea Patrimoniului Cultural Ima-
terial. Convenţie semnată la UNESCO și vă 
propun ca în spiritul unităţii, simbolizat de 
Centenarul României să acţionăm în unitate 
și să conservăm patrimoniul Cultural Ima-
terial și nu numai, așa cum ne-a fost lăsat 
de înaintașii noștri, și la rândul nostru să îl 
ducem mai departe, să îl predăm generaţiilor 
viitoare așa cum este el în adevărata sa iden-
titate și valoare.” 

Ovidiu Dancu - vicepreședintele 
Consiliului Judeţean

„Cu mare plăcere revin la Târgul Fetelor de la 
Gurghiu. Obiceiurile, tradiţia, portul popu-
lar reprezintă rădăcina românismului. Sunt 
convins de acest lucru. Acest eveniment are 
loc într-o zi în care suprapunem mai multe 
aniversări, una dintre ele, ziua mondială a 
Iei, dar este și sărbătoarea dumneavoastră, 
care dăinuie de mai bine de o sută de ani. 
Suntem datori să păstrăm, să conservăm și să 
promovăm aceste tradiţii”.

50 de ani de căsătorie
Cuplurile care au împlinit 50 de ani de căs-
nicie nu au fost uitate nici în acest an, admi-

nistraţia locală oferindu-le o atenţie și diplo-
mă pentru acești mulţi ani de convieţuire. 
„După câte am povestit în cei 14 ani de man-
dat, majoritatea celor care i-am sărbătorit și 
premiat pe această scenă la această sărbătoa-
re frumoasă cu ocazia „Târgului Fetelor” au 
spus că s-au cunoscut aici, la acest târg ori 
mai exact în centrul localităţii Gurghiu, lo-
cul unde se ținea în acele vremuri acest târg. 
Datorită amplorii mari a trebuit să se mute 
pentru că de la an la an, a crescut publicul 
interesat pentru această manifestare. Așa 
că dacă s-au cunoscut la „Târgul Fetelor de 
la Gurghiu” ne-am gândit să-i premiem în 
semn de respect, să le urăm în continuare 
multă sănătate și fericire, să se bucure de 
copiii, nepoții, strănepoții lor și de tot ce îi 
înconjoară” a precizat primarul Laurenţiu 
Dumitru Boar.

Nouă familii au fost premiate în acest an, și-
anume: familia Șipoș Ioan și Rozalia, Benko 
Ioan Gașpar și Susana Elisabeta, Mera Simi-
on și Felicia, Muntean Ioan și Ana, Desculțu 
Emil și Elisabeta, Șerdean Ioan și Floarea, 
Chiciudean Petru și Floarea, Menyhart Eme-
rich și Brigita, Tălmăcean Ioan și  Maria – 
Cașva. 
„Cei 50 de ani au trecut cu rele și cu bune. 
Nu, nu este niciun secret pentru o căsnicie 
fericită, trebuie doar înţelegere. Avem îm-
preună patru copii și nepoţi. Eu am 66 de 
ani, iar el 78. M-am căsătorit de tânără, așa 
erau vremurile atunci” a spus Felicia Mera, la 
coborârea de pe scenă.

Comuna Gurghiu, este o comună foarte 
mare, cu zece localităţi. Dar de curând s-a 

făcut remarcată prin faptul că este prima pe 
judeţul Mureș în ceea ce privește accesarea 

fondurilor europene.

Este vorba despre patru proiecte aproba-
te prin fonduri europene, în valoare de 
3.500.000 de euro: reabilitarea și moderni-
zarea Colegiului Silvic în valoare de 500.000 
de euro, DC 10  Gurghiu – Comori și o stra-
dă laterală din Glăjărie, plus centrul civic în 
Glăjărie pe măsura 7.2 proiect în valoare de 
un milion de euro. Drumurile forestiere pe 
zona locuită, ]n valoare de 1,5 milioane euro 
și reabilitarea Grădiniţei din Gurghiu cu ex-
tindere în valoare de 500.000 de euro. 
„A fost o muncă titanică și este în continuare 
pentru că proiectele sunt în curs de derulare. 
Unele sunt în faza de execuţie, altele sunt în 
faza de licitaţie. Am obţinut aceste fonduri 
datorită oamenilor din jurul meu, datorită 
seriozităţii lor. Înainte de a face un studiu de 
fezabilitate, trebuie consultate ghidurile pen-
tru că dacă nu ai punctaj cât de cât eligibil nu 
ai nicio șansă și rămâi cu banii daţi pe aceste 
studii. Pot să spun că am avut și puţin noroc 
pentru că la DC 10 discutând cu � rma de 
consultanţă, care este serioasă, ne-a spus că 
nu prea avem șanse pentru că punctajul este 
mic. M-am dus pe principiul că dacă vrei să 

faci ceva, se poate realiza. Le-am spus: dum-
neavoastră vă faceţi treaba cu seriozitate, și 
o să vedeţi că o să � e proiectele � nanţate. Și 
într-adevăr așa a fost. O surpriză mare atât 
pentru mine, cât și pentru întreaga comuni-
tate și pentru cei cu care lucrăm” a declarat 
Laurenţiu Dumitru Boar, primarul comunei 
Gurghiu. 

Drumuri întreţinute

Întreţinerea drumurilor este unul dintre 
lucrurile pe care se axează, edilul comunei 
Gurghiu, tocmai de aceea, din doi in doi ani, 
se pune un tratament bituminos. „Încă de 

la primul meu mandat, am observat că cea 
mai mare problemă a oamenilor din comună 
sunt drumurile. Am reușit să le reabilităm, 
Gurghiu – Glăjărie, Gurghiu – Orșova, dar 
datorită faptului că nu au o structură bine 
de� nită, din doi în doi ani trebuie să refacem 
acel tratament bituminos pentru că apar � -
suri și dacă le ţi două ierni așa, cu îngheţ și 
dezgheţ, o să le readucă în starea în care le-
am găsit în 2004, când circulai cu viteza întâi 
spre Glăjărie ori Orșova. Nu este ușor ca din 
bugetul local să întreţi aceste drumuri pentru 
că ultimul tratament pe care l-am făcut acum 
doi ani a costat 700.000 de lei. Urmează din 
nou anul acesta, dar o să facem pe porţiuni, 
acolo unde este cazul pentru că ne-a fost tăiat 

din cotele defalcate, așa că anul acesta stăm 
mai prost cu bugetul faţă de anul anterior” a 
adăugat primarul comunei Gurghiu. 
Chiar dacă bugetul nu este unul lăudabil, se 
vor face și în acest an câteva investiţii din 
bugetul local, investiţii semni� cative, iar aici 
ne referim la străzi ce vor �  asfaltate pentru 
care suntem în curs de achiziţie. „Menirea 
unui primar nu este să vină să stea pe scaun, 
să-și ia salariul și să plece acasă, ci trebuie să 
lase ceva în urma lui. Fondurile europene se 
accesează foarte greu, foarte anevoios, biro-
craţia mare, stufoasă, dar alte surse nu prea 
sunt pentru că nu am primit de la bugetul de 
stat, de la Hotărârea de Guvern din 2009, nu 
am mai primit bani. Așa a fost norocul meu. 
Sunt primar PNL și sunt în opoziţie, iar banii 
se dau politic. Pe PNDL am depus un singur 
proiect, modernizare iluminat public, dar nu 
a avut � nanţare. Pe când alţii au depus pen-
tru două, trei, patru proiecte și li s-a aprobat. 
Și aici stau și mă gândesc fără a face politi-
că și fară a ataca pe cineva, oare locuitorii și 
agenţii economici din comuna Gurghiu nu 
plătesc taxe și impozite la stat pentru ceea ce 
pleacă de pe teritoriul comunei? Ar tebui să 
se vină înapoi aproximativ 40%” a precizat 
Laurenţiu Dumitru Boar. 
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În 6 iulie 2018 a avut loc festivitatea de 
închidere a taberei de vară ,,Minte, trup și 

su� et”, a� ată la cea de-a IV-a ediție. Tabăra 
a fost organizată de Școala Gimnazială 

,,Alexandru Ceușianu”, la care au participat 
nu doar copii din județul nostru, ci și din alte 
6 județe: Bistrița Năsăud, Iași, Suceava, Cluj, 
Alba și Sibiu. Fie că vorbim de copii de vârstă 

preșcolară, � e că vorbim de elevi de școală 
gimnazială sau chiar liceeni, Tabăra de vară 

„Minte, trup și su� et” a reușit să atragă ti-
nerii din ziua de azi înspre o altfel de școală, 
un alt mod de a petrece timpul liber, cu mult 
mai plăcut și cel mai important, constructiv 

din punct de vedere al abilităţilor pe care și le 
dezvoltă pe parcursul acesteia. La tabără au 
participat și doi elevi de la CSI Nr. 3 Reghin, 

cu nevoi speciale. Alina Moldoveanu, profesor 
învăţământ preșcolar la Grădiniţa P.P.Nr. 4 

din Reghin ne-a vorbit despre felul în care 
s-a desfășurat tabăra, dar totodată și despre 

implicarea ei în întregul proiect, încă de la 
începuturi.

Rep.: Participați de mult la acestă tabără?
Alina Moldoveanu: Am participat la toate 
edițiile  acestei tabere, ca organizator, dar și  

coordonator de atelier, iar în acest an sunt 
unul dintre coordonatorii de proiect.
Rep.: Sunteți alături de organizatori încă 
de la începuturile acestei școli de vară. 
Cum a evoluat în timp ?
A. M. În � ecare an sunt organizate șase 
ateliere pe care copiii le frecventează, iar 
activitățile pregătite de cadrele didacti-
ce diferă de la an la an. Numărul copiilor 
participanți diferă, dar mereu sunt în jur de 
100-120 de copii.
Rep.: La ce atelier v-ați implicat de-a lun-
gul anilor?
A.M.: Am coordonat întotdeauna atelie-
rul ,,Prichindeii pricepuți”și am desfășurat 
activitățile cu copiii alături de cadrele didac-
tice care au dorit să se implice la desfășurarea  
acestui atelier. Anul trecut și anul acesta am 
lucrat alături de prof. Șerban Ionela, colega 
mea de la Grădinița PP4 Reghin.
Rep.: Ce vârstă au avut copiii și ce activități 
le-ați pregătit?
A.M.: Copiii de la ,,Prichindeii pricepuți” 
au avut între 4 și 7 ani, doar doi copii de la 
CSI Nr. 3 Reghin care li s-au alăturat sunt 
de clasa a II-a. Spre deosebire de cele 5 gru-
pe de copii care s-au rotit în � ecare zi la alt 
atelier, cei de la ,,Prichindeii pricepuți” au 
desfășurat activități doar la atelierul nos-
tru. Le-am pregătit activități de desen, co-
lorare, pictură, cântece și dansuri populare. 
Preșcolarii au desfășurat activități împreună 
cu școlarii, s-au familiarizat cu mediul școlar 
ce îi așteaptă, cei doi copii de la CSI Nr. 3 
Reghin s-au integrat foarte bine în grupul 
nostru și au obținut rezultate foarte bune în 
cadrul activităților desfășurate, la jocul po-
pular și interpretarea cântecelor populare.
Toate lucrările copiilor au avut tematică po-
pulară, au fost expuse pe panouri și admirate 
de părinți, colegi mai mari și cadre didactice 
care veneau zilnic, curioși � ind să vadă ce au 
mai realizat cei mici. 
Rep.: Ce ați pregătit pentru festivitatea din 
ultima zi a taberei?
A.M.: Împreună cu colega mea, Șerban Ione-
la, am pregătit strigături și cântece populare, 
joc ,,De-a lungu” și ,,Învârtită”. Momentul 
artistic prezentat de prichindei a fost foarte 
apreciat de părinți, bunici și alți spectatori. 
Toți copilașii au avut costume populare și pă-
lării de paie cu tricolor pe ele, speciale pen-
tru dansurile populare, iar în piept au avut 
cocarde tricolore pregătite special pentru 
festivitate de cei de la atelierul ,,Mâini diba-
ce”.
Rep.: Să ne spuneți și numele celor mai 
mici participanți la tabăra din acest an.
A.M.: Prichindeii de anul acesta au fost în 
numar de 19 și o să încep cu cei mai mici: 
Ungur Tudor, Man Maia, Dogariu Dragoș, 
Suciu Gabriel, Mărginean Radu, Bologa 
David, Moldovan Denisa, Ceușan Maria, 
Ungur Diana, Andone Iulia, Bîclea Matei, 
Doca Valentin, Blaga Covrig Delia, Naste 
Loredana, Grama Oana, Bumbu Bianca, Fu-
lop Cristian, Feier Georgiana și Szanto Peter. 

Unii dintre ei vor putea participa anul viitor 
la celelalte ateliere, căci nu vor mai �  ,,pri-
chindei”.
Rep.: La ce ateliere au participat ceilalți co-
pii mai mari?
A.M.: Cele cinci ateliere pregătite pentru ei 
au fost: Mâini dibace, Artă culinară, Cântec, 
joc și voie bună, Exploratorii și Jurnaliștii. În 
� ecare zi, grupele de copii s-au rotit și ast-
fel toți au desfășurat activitățile atelierelor. 
Jurnaliștii au luat interviuri în � ecare zi copi-
ilor prezenți la atelierele de lucru și au trecut 
și pe la grupa noastră de copii. Cei mici au 
dat interviuri, spunând ce au realizat în tabă-
ră și cum s-au simțit.
Rep.: Care e feedback-ul venit din partea 
părinților și al copiilor?
A.M.: Copiilor le-au plăcut activitățile, au 
așteptat cu nerăbdare să treacă pe la � ecare 
atelier, să se joace în curtea școlii când au 
avut pauze, să își petreacă timpul cu prieteni 
vechi pe care i-au întâlnit aici sau cu prieteni 
noi pe care și i-au făcut acum. Am avut în 
grupa de anul acesta și o fetiță din județul 
Bistrița-Năsăud care s-a integrat foarte bine 
și s-a împrietenit cu copiii de la Reghin. Și 
anul trecut am avut copii din alt județ  și alții 
din zona rurală, din apropierea Reghinului. 
Părinții au fost mulțumiți de rezultatele co-
piilor din această săptămână și de prestația 
lor de la festivitatea de încheiere a taberei, 

au fost emoționați când i-au văzut dansând 
jocuri populare și nu au mai contenit cu feli-
citările. La plecarea din tabără, toți copiii și-
au luat acasă lucrările realizate, ca să le aibă 
ca amintire, și una din fete m-a întrebat dacă 
poate să vină și săptămâna viitoare.
Rep.: Cum reușiți să îi mențineți în lumea 
artelor, acum când au atâtea alternative 
care au acaparat marea majoritate a tineri-
lor din ziua de azi?
A.M.: Prin activitățile organizate. Ei se bu-
cură de tot ceea ce realizează în cadrul ta-
berei, de atmosfera de joc și distracție, deși 
tabăra se desfășoară într-o școală, și acum e 
vacanță....Activitățile nu sunt organizate ca 
la școală, au un alt format, au și pauze, dar 
totul e diferit. Și e uimitor cât de creativi 
sunt și implicați în activitățile taberei. Vin an 
de an și elevi care sunt acum deja la liceu și 
ar putea să  își petreacă timpul în alt mod, 
dar doresc  să contribuie prin voluntaria-
tul lor, alături de cadrele didactice, la buna 
desfășurarea a taberei.
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Tabăra „Minte, trup și su� et” - un nou succes pentru 
participanţi Alexandra COTOI
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Încă o ediţie Ilva Fest așteaptă să-și primeas-
că oaspeţii de seamă în perioada 19 – 21 iu-
lie, într-o zonă miri� că din Lunca Bradului. 
Ilva Fest – Festivalul Artelor și Prieteniei 
ajunge în acest an la cea de-a cincea ediţie, 
festival care reunește sub cupola prieteniei 
muzica, poezia, caricatura, arta plastică. Or-
ganizatorul este nimeni altul decât cunoscu-
tul folkist Daniel Iancu, ajutat de o mână de 
prieteni, care l-au urmat și au avut încredere 

în potențialul unei astfel de manifestări.
Ediţia din acest an se va desfășura după ur-
mătorul program:
Joi, 19 iulie, cu începere de la ora 16:00 vor 
�  prezenţi: Nicu Alifantis, Maria Gheorghiu 
și Radu Graţianu, Dinu Olărașu, Ţapinarii, 
Sorin Tănase – umor, Marcian Petrescu și 
Mihai Tacoi – Storytellers Acoustic Bleus 
Project, Diana Tudor și Alex Burcă – melodii 
din � lme celebre, Cătălin Condurache, Delia 

Porumb, Ovidiu Scridon, Vali Petcu și Da-
niel Iancu. 
Vineri, 20 iulie, ora 16:00: Taxi, Mircea Ba-
niciu, Vali (Sir Blues) Răcilă, Majay Gyozo, 
Andrei Istvan – melodii populare, Ada Mi-
lea și prietenii – Apolodor, Vlad Gălăţianu 
– ritmuri de bossa nova, Sînziana Ailenei, 
Ansamblul Brăduleţul din Lunca Bradului – 
dansuri populare. 
Sâmbătă., 21 iulie, ora 16:00: Mircea Rusu 

Band, Daniel Iancu și Costel Pătrășcan, 
Ansamblul Astras – dansuri grecești, Raul 
Cârstea și Adi Manolovici, Angela Mariașiu, 
Marian Tudoroiu, Silvan Stâncel, Andreea 
Petruţ – melodii populare, Daria Boghean, 
Trupa LuMiOLar – teatru de păpuși. 
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Festivalul „Pădurea Rotundă – Film și artă 
contemporană” din nou la Reghin
Asociaţia K’ARTE organizează ediţia a VII-
a a Festivalului „Pădurea Rotundă – Film și 
artă contemporană” eveniment ce va avea loc 
în perioada 27 august – 2 septembrie. 
Consilierii locali au aprobat în ședinţa ordi-
nară din data de 28 iunie, cooperarea din-
tre Municipiul Reghin și Asociaţia K’ARTE, 
aprobând totodată suma de 10.000 de lei ne-
cesară susţinerii evenimentului. 
„La această ediţie, Asociaţia K’ARTE propu-
ne proiecţia unor � lme premiate și relevante 
pentru comunitatea locală, iar pentru come-

morarea Centenarului Marii Uniri, artiștii 
invitaţi vor derula o cercetare vizuală în ju-
rul conceptelor memorie/arhivă care vizează 
recuperări, reinterpretări ale unor teme, mi-
turi, documente, artefacte muzeale, fotogra� i 
și relicve industriale din ultima sută de ani de 
istorie locală. Vor �  organizate o serie de ate-
liere inovative de artă pentru copii, inspirate 
de istoria locală, de speci� cul locului și de 
arhiva Muzeului de Artă din Târgu-Mureș” 
se arată în materialul de ședintă. 
Vor �  prezentate șapte � lme europene, din-

tre care amintim „� e Square” – câștigăto-
rul Palme D’Or 2017, regia: Ruben Ostlund, 
„Jupiter’s Moon” – nominalizat Palme D’Or 
2017, regia: Kornel Mundruczo, „Paterson” 
– nominalizat Palme D’Or 2016, regia: Jim 
Jarmusch, 2017.

Ilva Fest – Festivalul Artelor și Prieteniei
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Hipoterapie oferită de Club Rotary Reghin copiilor cu de� cienţe

Un proiect iniţiat în urmă cu patru ani de 
Clubul Rotary din Reghin în parteneriat cu 
Anca Perșa - psiholog continuă să dea roade. 
Proiectul a fost derulat și în acest an, la cen-
trul de echitaţie condus de Barabasi Zoltan, 
unde un grup de zece copii cu de� cienţe au 
bene� ciat de hipoterapie, tratament care îi 
ajută în dezvoltarea psiho-somatică. 
Progresele sunt vizibile, iar aceste lucruri 
sunt observate mai ales de părinţii copiilor 
care participă la hipoterapie. „Am văzut îm-
bunătăţiri în primul rând pe partea de con-
centrare, se relaxează, îi place, iubește caii. 
Rezultatele le vedem acasă, e mai atentă, li-
niștită. Vrem să continuăm terapia, de câte 
ori vom avea ocazia, pe lângă toate celelalte 
terapii, asta este ceva care ne ajută pe partea 
de relaxare” spune Ana Covrig, mama Ștefa-
niei, diagnosticată cu autism. 
Efectele hipoterapiei sunt uimitoare, aju-
tând la integrarea copiilor în societate. Anca 
Perșa, se ocupă de reîntregirea grupului la 
� ecare ședinţă și este voluntar în cadrul ta-
berei de hipoterapie. „Tabăra s-a desfășurat 

cu sprijinul celor de la Rotary, cărora le mul-
ţumim a nu știu câta oară. Am încercat de 
această dată să schimbăm grupul de copii, 
am păstrat și din vechiul grup, cei care mai 
aveau nevoie de terapie, dar am luat și copii 
de la grădiniţă, asupra cărora terapia a avut 
un efect uluitor. Pe lângă copiii cu de� cienţe, 
întâmplător, așa a ieșit că au venit însoţiţi de 

aparţinători, care sunt copii din învăţământul 
de masă. Unul din copii prezintă tulburări de 
limbaj, care s-au corectat foarte bine, cu toate 
că el nu a participat la tot stagiul, doar la câ-
teva ședinţe de călărie în absenţa altui copil și 
care acum vorbește foarte bine. Copiii și-au 
îmbunătăţit încrederea în sine, iubesc și mai 
mult animalele, sunt mult mai atașaţi, au în-

văţat să le dea mâncare, să-i plimbe, călăresc 
singuri sub supravegherea antrenorului. Au 
avansat foarte mult, chiar dacă unii au avut 
nevoie de terapie îndelungată, dar rezultatele 
se văd” declară Anca Perșa. 
Pe de cealaltă parte, iniţiatorii proiectului se 
arată satisfăcuţi pentru că acesta este unul 
dintre proiectele de su� et în care sunt impli-
caţi, � ind bucuroși că munca depusă de copii 
și hipoterapeut a dat roade. „Este al patrulea 
an când Clubul Rotary din Reghin se implică 
în sprijinirea ședinţelor de hipoterapie pen-
tru copiii cu de� cienţe. Au existat rezultate 
deosebite și pentru noi a fost cea mai mare 
bucurie să putem ajuta copiii cu de� cienţe 
în acest sens. Într-unul dintre ani, proiectul 
a fost realizat și împreună cu Rotary Club 
Maris din Târgu-Mureș. Până la urma urmei, 
pașii mici însumaţi în astfel de boli, duc la 
rezultate deosebite în evoluţia copiilor” a de-
clarat Ducu Ilisan, purtător de cuvânt al Clu-
bului Rotary din Reghin. 

Codruţa ROMANŢA
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Minunată mai e și vara asta cu toate mires-
mele ei, parcă e mai frumoasă și mai rodnică 
decât anul trecut și ca în alţi ani. Fenome-
nele meteorologice care au speriat în bună 
măsură mulţi oameni din unele ţări din 
Europa, dar și din unele localităţi din sudul 
ţării noastre, pe noi ne-au ocolit și parcă ne 
dă sentimentul că suntem oarecum protejaţi 
de forţele naturii dezlănţuite, dar cu sigu-
ranţă și de forţa Divină care ne apără și ne 
păzește de rău. Oare de ce? Suntem noi mai 
răi sau mai buni decât alţii? Nu știm asta și 
numai bunul Dumnezeu o știe. El ne apără 
și ne păzește de cele rele. Poate că numărul 
oamenilor buni în aceste locuri ale noastre 
este cu ceva mai mare decât a celor răi, în 
comparaţie cu cei din alte locuri! S-ar putea 
ca balanţa să se încline în favoarea celor buni 
tocmai că noi aici pe aceste meleaguri deose-
bit de frumoase suntem foarte diversi� caţi, 
de toate etniile, de toate culturile și de toate 
religiile, trăind aici în pace și bună armonie. 
Dacă ar �  așa, atunci cu bună seamă s-ar în-
scrie cu prisosinţă în rândul oamenilor buni 
și prietenul meu de o viaţă, Maestrul JORGA  
FRANCISC.
Din păcate, timpul neiertător își pune tot 

mai mult amprenta pe viaţa lungă și fru-
moasă trăită în mijlocul nostru de Maestrul 
Feri. Are și acum la fel ca altădată același aer 
cald, aceeași seninătate și bunătate su� eteas-
că, aceiași ochi albaștri care încă mai disting 
frumosul din jurul său, ceea ce-l face să se 
simtă fericit și împlinit mai ales în faţa șeva-
letului, care este templul său, este locul unde 
se simte bine și îl ţine în viaţă. Aici încă mai 
pictează și acum opere de o deosebită frumu-
seţe și măiestrie. Când îl vizitez este foarte 
fericit și îmi povestește cu mare drag tot felul 
de fapte petrecute în anii tinereţii și chiar ai 
copilăriei și uneori se scuză că vorbește prea 
mult, dar parcă simte nevoia să-mi spună cât 
mai multe , să nu rămână nimic nerostit. Îl 
privesc cu căldură, cu multă dragoste ca pe 
un frate de-al meu mai mare și mai înţelept și 
îmi pare tare rău că nu pot petrece mai mult 
timp cu el. Dar vremurile astea ne aleargă pe 
toţi ca pe niște adevăraţi bezmetici, încât nici 
nu mai știm de ce alergăm și mai ales până 
când! Observăm tot mai des cum ne mai 
apare un nou rid, o nouă zbârcitură sau un 
nou junghi, care ne macină și ne mai trezeș-
te la realitate. De fapt prietenul meu Feri, cu 
mulţi ani în urmă îmi spunea că dimineaţa 
când te trezești, dacă nu îţi apare un junghi 
nou, ceva nu este în regulă. Cred că a avut 

mare dreptate.
Privindu-l pe Maestrul FERI la această ve-
nerabilă vârstă, pe care puţini dintre noi o 
vom cunoaște, îl compar cu o candelă sfântă 
din care încet, încet s-a consumat uleiul de 
măsline și acum abia mai pâlpâie, abia mai 
clipește. Este trist, dar este adevărat. Puteri-
le încep să-l părăsească, merge tot mai greu 
și mai nesigur. Doar mintea îi este ageră și 
su� etul curat și nealterat. Aș �  deosebit de 
fericit să mai am prilejul să mai scriu artico-
le despre viaţa și activitatea sa măcar până la 

vârsta de o sută de ani. Cine știe însă viitorul 
ce ne va rezerva mie sau lui, numai Dumne-
zeu le știe pe toate.
Până atunci mă alătur tuturor prietenilor și 
familiei sale, urându-i multă sănătate și bă-
trâneţi mai ușoare și vă promit să vă prezint 
măcar numărul și titlul operelor artistice pe 
care o să le realizeze de acum încolo.
LA MULŢI ANI DRAGĂ FERI ȘI TE IUBIM 
MULT!
10 iulie 2018 
95 de ani de viaţă                                                       
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ANUNŢ
Asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare 

revizuite
COMUNA IBĂNEȘTI anunţă publicul interesat asupra 
deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite 
pentru proiectul Captare izvor și reţea aducţiune apă UAT 
Ibănești, amplasat în loc. Ibănești, jud Mureș. Decizia au-
torităţii de mediu, precum și informaţiile relevante pentru 
luarea deciziei pot �  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Mureș, loc. Târgu-Mureș, str. Podeni, nr. 
10, în zilele de luni, între orele 9:00 – 15:00 și marţi – vi-
neri între orele 9:00 – 12:00 și la sediul Primăriei Comunei 

Ibănești, loc. Ibănești, str. Principală, nr. 708, com. Ibănești, 
jud. Mureș, în zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 16:00, 
precum și la următoarele adrese de internet http://apmms.
anpm.ro și ibănești@cjmures.ro.
Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureș, loc. Târgu-
Mureș, str. Podeni, nr 10, în termen de 10 zile de la publica-
re, până la data de 10.07.2018. 

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

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

Vând Vitara decapotabilă, 1,6 benzină, înmatriculată. Dota-
tă cu cauciucuri de o� -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 ter-
mopan, centrală termică nouă, jaluzele noi, balconul este 
închis și are două băi. Se vinde cu sau fără mobilă. Telefon: 
0745.330.720

Pierdut atestat pe numele Comșa Dorin. Număr contact: 
0730562811

Pierdut carte de muncă pe numele Csatlos (Mărginean) Ma-
riana. Număr contact: +4915145940079

ANUNŢURI

Maestrul  Feri  la  a  95 – a  aniversare George TRIPON
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