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Porţile şi pereţii clădirilor folosite pe post de wc public

Ar părea că o iau de la coadă la cap... Oricum, rândurile astea nu cred că vor ajunge
la cei vizaţi şi chiar dacă ar ajunge ar fi prea
„încuiaţi” să-şi deschidă mintea. De fapt,
ceea ce am scris eu, nu e o noutate, ci e mai
degrabă o readucere aminte a comportamentului uman contemporan în viaţa de zi cu
zi...
Că ne place ori nu, lipsa toaletelor publice
din oraşe, este o problemă.
Într-un Municipiu ca Reghinul, cu o populaţie de peste 33 de mii de locuitori, putem

vorbi şi de plusuri şi de minusuri. Astăzi vă
vorbesc despre rahaturi, la propriu şi nu o să
încerc să fiu protocolară.
Numărul wc-urilor publice, care există şi
funcţionează în Reghin este de o toaletă publică, plasată în centrul oraşului. Raportat la
numărul de locuitori şi al celor care tranzitează Municipiul este insuficient. Singura toaletă publică din oraş este în zona centrală,
pe care cei care doresc să o folosească, vor
plăti doi lei, în schimbul cărora vor primi un
bon şi hârtie igienică. Un preţ corect pentru
o „treabă mai mică ori mai mare”. Şi chiar
dacă ar exista zece astfel de toalete, tot s-ar
găsi „neciopliţi” care să polueze aerul, tocmai pentru că există cetăţeni care nu-şi permit ori nu vor să plătească aceşti bani, pentru
a folosi toaleta publică. Astfel că în aceste cazuri, colţurile şi pereţii clădirilor sunt prieteni buni în momente critice.
Când vine vorba despre igienă şi bun simţ,
dacă tragem linie, treaba e cam „groasă”,
dacă ar fi să vorbim în termeni populari.
Aproape zilnic, (să nu zic în fiecare zi), intrarea din curtea sediului redacţiei (curte

comună cu AJOFM) este vizitată de diferite
categorii sociale, care vin la şomaj, cu felurite probleme care necesită rezolvare. Eh, nu
asta ar fi problema. Problema apare atunci
când cetăţenii, au nevoie de o toaletă pentru
că atunci, îşi scot la iveală comportamentul
ce denotă o proastă creştere. În aceste cazuri
extreme, îşi încearcă norocul pe unde apucă,
ca de exemplu colţuri de stradă, la porţile ori
zidurile caselor... Nu odată, intrarea în sediul
redacţiei a fost folosită pe post de toaletă publică, unde cei care nu-şi pot duce „nevoile”
cu ei acasă, se „izolează” după poarta mare
din lemn, pătrund în curte şi scapă de „greu”.
Iar aici nu apelează doar cei care vin cu treburi. Dacă stai câteva zeci de minute, observi
cum se opresc în faţa porţi deschise, veniţi
de te miri unde, privesc în stânga, în dreapta, filează asemeni hienelor înainte de atac şi
pătrund fără ruşine în curte, mai coboară şi
două scări, apoi se întorc uşuraţi. Iar de ai tupeu să le atragi atenţia, să le baţi obrazul, tot
ei sunt cei care se umflă în pene, arţăgoşi, punându-te la zid, pe motiv că eşti fără suflet şi
nu le dai dreptul să-şi dea drumul unde vor.
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
Şi nu, sediul nostru nu este un exemplu unic.
Cunoaşteţi prea bine zona Cinematografului
Patria, pe unde am trecut recent. Căldura
mare, lipsa ploii pentru câteva săptămâni
face ca în zona respectivă aerul să fie greu
respirabil. Ba mai mult, sunt zile în care, musai să nu mergi cu nasul pe sus, ci cu privirea
atentă la picioare, tocmai pentru că s-ar putea să calci într-un „scaun” pe care indivizi
cu două picioare şi fără cap l-au lăsat acolo.
Mai sunt multe alte exemple, care fie nu-mi
vin acum în minte ori pe care nu le ştiu. Aaa..
da! Fostele centrale termice! Şi ele sunt folosite des pe post de toaletă publică, însă singurul lucru bun din acest exemplu este faptul
că pe acolo nu-i trafic şi nu treci zilnic să le
simţi „parfumul”.
Ca o concluzie, sper că cei vizaţi, să caute de
acum, altă variantă de rezervă şi nu uitaţi,
„unde bun simţ nu e, nimic nu e!”
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Festivalul Văii Gurghiului - pârghie între trecut şi prezent

Codruţa ROMANŢA

An de an, de treisprezece ediţii, Festivalul
Văii Gurghiului, reuneşte comunităţile de pe
această frumoasă Vale, pe Platoul Fâncel din
Ibăneşti.
Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibăneşti şi
Municipiul Reghin s-au unit, reuşind să pună
mână de la mână şi să dea viaţă unui frumos
eveniment care cu trecerea anilor a devenit
tradiţie.
Locuitorii de pe Vale, cei implicaţi în buna
desfăşurare a evenimentului, scot tot ce e
mai frumos, mai de preţ din lada de zestre şi
expun în casele din Satul Alegoric. Un eveniment care-i face mândri că sunt români,
scoţând în evidenţă bunurile materiale şi
imateriale, puse în faţa publicului doritor de
cunoaştere a tradiţiilor şi obiceiurilor locului.
Şi în acest an, organizatorii au pregătit un
program complex, pentru toate gusturile,
dar unde în prim plan au stat obiceiurile şi
muzica populară. Programul, împărţit pe
parcursul a trei zile, a adus pe scenă nume
sonore ale muzicii populare, dar şi uşoare.
Promovaţi au fost, aşa cum ne-am obişnuit şi
interpreţii locali, ansamblurile locale.

Concursuri

În cadrul Festivalului au fost organizate diferite concursuri. Având în vedere că este o
zonă montată, iar asta e una din ocupaţia locuitorilor de pe Vale, unul dintre concursuri
a fost dedicat acestui domeniu: concursul de
fasonat. Nu a lipsit nici crosul montan, pe
distanţe diferite în funcţie de vârstă. Tradiţionalul concurs gastronomic, organizat şi
promovat de Ardeal TV a avut ca premiu un
viţel. În competiţia gastronomică s-au înscris
toate comunele de pe Vale, plus Municipiul
Reghin, care s-au întrecut în a face cel mai
bun topcit, un meniu tradiţional, specific locului, având la îndemână patru ingrediente:
făină de mălai, brânză, ceapă şi slănină. După
degustări, juriul format din Crina Laslo (Ardeal TV), Sanda Viţelar (reprezentant CJ
Mureş) şi Ioan Ţeugea (bucătar şi proprietar

de restaurant) au decis ca în acest an, viţelul oferit ca premiu de Ardeal TV să meargă
spre comuna Hodac.

Oficialităţi

Deschiderea oficială a avut loc în prezenţa
organizatorilor, a oficialităţilor locale şi judeţene şi a reprezentanţilor judeţului Mureş în
Parlament. Au fost prezenţi pe scenă Neluţu
Gliga, directorul Festivalului Văii Gurghiului, primarii comunelor Hodac - Ioan Farcaș,
Ibăneşti - Dan Vasile Dumitru, Gurghiu Laurențiu Boar şi Solovăstru - Ilie Chirilă
Tătar și primarul Municipiului Reghin - Maria Precup. De asemenea prezenţi au fost şi
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Mureș,
Ovidiu Dancu şi Alexandru Cîmpeanu, Gliga Vasile Ghiorghe – fiul al Văii Gurghiului,
preşedinte PSD Mureş, Mircea Duşa – ministru secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării, Horea Soporan – senator, Dinu
Socotar – deputat, Marius Paşcan – deputat.
„Mulțumesc tuturor celor care sunt mereu
alături de noi, observăm că munca noastră
nu e în zadar. Vreau să mulțumesc tuturor
celor implicați în organizarea festivalului,
tuturor celor care sunt alături de mine pe
scenă, reprezentanților Consiliului Județean,
primarilor Comunității Văii Gurghiului, dar
și domnilor parlamentari. Dacă tot suntem
în acest an special, Anul Centenarului Marii
Uniri, aș dori să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care au fost și sunt eroii
neamului, care au luptat acum o sută de ani,
și nu în ultimul rând aș dori să ținem un moment de reculegere pentru o persoană foarte
dragă mie și tuturor românilor, care a fost
și va fi mereu în sufletele noastre, maestrul
Dumitru Fărcaș, una dintre marile valori ale
muzicii populare românești”, a spus Neluțu
Gliga, directorul Festivalului Văii Gurghiului.
„Pentru noi, cei din Asociația Comunității
Văii Gurghiului, implicați în acest festival,
nu este un lucru chiar atât de simplu, pe

lângă toate activitățile pe care le avem, dar
facem tot posibilul să iasă acest festival foarte bine, cu sprijinul domnului Neluțu Gliga.
Nu putem decât să ne bucurăm că nu am fost
lăsați singuri, iar munca noastră nu este una
în zadar și asigurăm pe mai departe că vom
face tot ce ne stă în putință pentru ca tradiția
Văii Gurghiului, portul și dansurile populare să le ducem mai departe până ne vor ține
puterile” a precizat Ilie Chirilă Tătar, preşedintele Asociaţiei Văii Gurghiului și primar
al comunei Solovăstru.
„Cunosc aceste locuri destul de bine pentru
că am avut onoarea să fiu elev al Colegiului
Silvic Gurghiu, patru ani din viață mi i-am
petrecut pe aceste meleaguri. Îmi face o mare
plăcere să fim din nou împreună în această
zonă deosebit de frumoasă şi cu oameni
deosebiți. Întotdeauna, când a fost vorba de
locuitorii de pe Valea Gurghiului, aprecierile
au fost deosebite pentru că într-adevăr aici
trăiesc oameni deosebiți și români adevărați.
Pentru că suntem în anul Centenarului Marii
Uniri, trebuie să o spun încă odată, locuitorii acestei zone sunt oameni minunați pentru că atunci când a fost vorba de unitatea
națională a Statului Român, românii de pe
aceste meleaguri au fost primii care au făcut
eforturi deosebite ca România să rămână
întreagă, așa cum ne-au dăruit-o înaintașii
noștri în urmă cu o sută de ani, atunci când
la Alba Iulia au hotărât unirea cu țara” a precizat Mircea Dușa, ministru secretar de stat
în Ministerul Apărării.
„Pentru mine, dincolo de festival, de tradiții,
de perpetuare a acestor obiceiuri ale acestei
minunate zone, în această bisericuța, acum
șapte ani de zile, împreună cu Dumitriţa neam botezat primul copil, acum așteptăm altul, de aceea acest loc pentru mine este mai
mult decât orice” a menționat senatorul Horea Soporan.
„Este a doua ediţie consecutiv la care particip şi îmi reproşez faptul că până acum nu
am fost un vizitator al Festivalului. Este un
moment deosebit, o vale deosebită, care a
fost apreciată şi de Ministrul Turismului care

a fost impresionat de autenticitatea acestui
festival într-un moment în care majoritatea
festivalurilor de acest gen din țară sunt pline
de kitsch, ca să-l citez pe domnul ministru
Bogdan Trif. Din acest punct de vedere, organizatorii festivalului, oamenii Văii Gurghiului merită toate felicitările noastre. Suntem
în Anul Centenarului, un an în care tot românul ar trebui să se simtă mândru, onorat,
să se simtă foarte bine în țara lui. Poate nu
tot timpul se întâmplă acest lucru. Dacă este
un leac pentru așa ceva, părerea mea este că e
această întoarcere la tradiții, la ce este bun, la
patriotismul pur. Să ne aducem aminte de cei
care au făcut această țară, de cei care au unificat-o și ne-au predat-o nouă spre păstrare.
Întoarcerea la aceste tradiții consider că este
medicamentul pentru sufletul românului în
Anul Centenarului, iar festivaluri precum
acesta fac cinste acestui principiu” a declarat
deputatul Dinu Socotar.
„Se tot vorbeşte despre identitate. Ce înseamnă în esenţă? Identitatea este felul în
care te simţi, felul în care te simţi în limba
română, felul în care îţi prezinţi, etalezi costumul popular, tradiţiile, felul în care te raportezi la ceilalţi, sentimentul apartenenţei şi
toate celelalte. Sunt mândru că sunt român,
că sunt mureşean şi vreau să vă spun, pentru
cei care astăzi vorbesc într-o propagandă nefastă, despre românii care au venit în bazinul
carpatic, undeva aduşi ca ciobani, păstori, de
undeva din sudul Dunării, vreau să le spun
că aici, la doar câţiva kilometri distanţă se
găseşte unul dintre cele mai vechi obiecte şi
descoperiri arheologice: Fibula de la Suseni.
Se cuvine să fim demni de istoria strămoşilor. O naţiune şi o patrie este ca o familie,
care trebuie mereu apărată pentru că este
datoria noastră să o apărăm în orice condiţii
ale vremurilor care vin” a declarat deputatul
Marius Paşcan
„Cu mare plăcere și bucurie spun că putem
să finanțăm organizarea acestui frumos festival. Ceea ce trebuie să facem noi este să
conștientizăm valoarea folclorică a acestei
zone, cu obiceiurile, cu tradițiile, iar noi avem
obligația ca toate acestea să le transmitem
copiilor noștri, ca ei să le ducă mai departe.
În anul Centenarului Marii Uniri, și acest
festival se adaugă marilor acțiuni pe care
Consiliul Județean le finanțează. Bucuria de
a organiza astfel de manifestări devine din ce
în ce mai intensă, simțim românește, dorim
să lucrăm românește în interesul românilor.”
A punctat Ovidiu Dancu, vicepreședintele
Consiliului Județean Mureș.
„13 pentru superstițioşi înseamnă ceva rău,
dar cred că mulţi dintre dumneavoastră ştiţi
că numărul 13 este numărul Maicii Dom-
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Bogdan Trif - Ministrul Turismului
„Valea Gurghiului, trebuie să intre pe
harta turistică”

nului, iar asta înseamnă că este o ediţie norocoasă pentru noi toţi. Fiind în acest an în
care marcăm Centenarul Marii Uniri, plus
valoarea pe Valea Gurghiului se vede din ce
în ce mai pregnant în ultimii ani, care este
adusă de primarii comunităților Văii Gurghiului, individual, dar și în unitate. Dacă tot
suntem în acest an Centenar, trebuie să vorbim și despre unitate culturală, etnică, politică sau economică și iată că rezultatul se vede.
Haideți ca acest an să fie un an de reper, care
să ne dea încredere în acea unitate, iar în anii
care urmează să acționăm împreună pentru
ca această vale să prospere mai mult. Consiliul Județean este alături de comunitățile Văii
Gurghiului, alături de primarii și primăriile
care compun această mare comunitate și îi va
susține în continuare. Tot în perspectiva unei
unități cu județele învecinate, în cazul nostru vorbim de județul Harghita, se lucrează
la documentația pentru asfaltarea drumului
județean care va face legătura între Valea
Gurghiului și județul Harghita. Dumnezeu
să ne ocrotească. La mulți ani, Valea Gurghiului! La mulți ani, România!” au fost cuvintele lui Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele
Consiliului Județean Mureș
„Sunt alături de noi și cei care conduc
instituțiile deconcentrate, prezenți pentru

a fi împreună. Doar împreună vom găsi
calitățile fiecăruia dintre noi, vom reuși să
facem din această Vale a Gurghiului o zonă
turistică. Turismul va fi o sursă mai bună de
câștig decât ceea ce avem astăzi prin munca
la pădure. Valea Gurghiului trebuie să o ştie
toată lumea. În urmă cu 10-15 ani gândeam
ca această vale să fie doar a noastră, să o folosim doar noi, dar azi, trebuie să ne gândim
și la copii, la nepoți, să ne gândim la ei să
vină cu plăcere să petreacă în pensiunile de
pe Valea Gurghiului. De aceea, am invitat la
festival pe ministrul Turismului să ne ajute să găsim calea prin care să putem aduce
fonduri europene să putem dezvolta această zonă. Se discută despre un lucru care se
poate realiza, se poate face o pârtie de schi
în Vârful Seaca și spre Sovata și spre Valea
Gurghiului. De aceea e nevoie de asfalt până
în fundul munților. Totul depinde de noi, de
modul cum ne iubim unii pe alții și ne promovăm calitățile, să ne putem bucura de realizările fiecăruia dintre noi. Așa vom reuși,
doar dacă vom fi împreună. La mulți ani,
români! La mulți ani, România! Să trăiască
Valea Gurghiului!” a precizat Vasile Gliga,
președintele PSD Mureș.

Vineri, pe platoul Fâncel, Bogdan Trif, Ministrul Turismului, a trecut pe la casele din Satul
Alegoric de pe Platoul Fâncel, fiind impresionat de ceea ce a găsit aici, pe Valea Gurghiului. „Am acceptat cu bucurie invitaţia prietenului meu, Vasile Gliga, de a fi astăzi alături de
dumneavoastră. Am ţinut să fiu aici pentru că ştiu ce comori aveţi, ce peisaje extraordinare,
ce oameni buni şi gospodari sunt. În mod clar, Valea Gurghiului, trebuie să intre pe harta
turistică, nu doar a judeţului, ci şi a ţării. Sunt lucruri extraordinare pentru că am văzut că se
păstrează cu sfinţenie tradiţiile, portul popular, obiceiurile pentru care eu am tot respectul,
mai ales că eu provin dintr-o zonă cunoscută, Mărginimea Sibiului, unde tradiţiile au un loc
sfânt. Este obligatoriu să promovăm această zonă pentru că turiştii străini îşi doresc să vină
şi să descopere locuri frumoase, locuri unde se păstrează tradiţiile, unde sunt oameni gospodari, primitori, şi de ce nu, mâncarea este extraordinar de bună. În mod clar o să promovăm
inclusiv acest eveniment, nu doar la nivelul ţării, ci şi la nivel internaţional prin târgurile pe
care le avem, prin clipurile pe care dorim să le promovăm în mediul online. Este obligatoriu
să ajungem în sufletul tinerilor, să le cultivăm această dragoste faţă de ţară şi faţă de strămoşi.
O naţie care nu are o istorie, care nu păstrează şi duce mai departe obiceiurile şi tradiţiile, este
o naţie care nu are un viitor. De aceea este obligatoriu şi este de datoria noastră să transmitem
noilor generaţii această dragoste faţă de ţară. Să nu uităm că suntem români, avem o ţară frumoasă, suntem oameni minunaţi şi trebuie să ne mândrim cu acest lucru” a declarat Bogdan
Trif, Ministrul Turismului pentru postul regional Ardeal TV.
(sursa foto: facebook Vasile Gliga)

Casa Fluturilor şi-a deschis porţile la Festivalul Văii Gurghiului

Codruţa ROMANŢA

vizii adecvate de hrană prin prezenţa plantelor şi le-a creat un habitat propice pentru
speciile pe care le deţine.

Primul contact

Cu o vastă experienţă în grădinărit, moştenită din generaţie în generaţie, profesorul
Laszlo Levente de la Colegiul Silvic din Gurghiu a impresionat şi de această dată publicul
prezent la Festivalul Văii Gurghiului.
Dacă în fiecare an, standul comunei Gurghiu
s-a evidenţiat prin colorit şi prin aptitudinile
de grădinărit ale profesorului, cum ar fi cele
două personaje, bărbat şi femeie, create din
flori, în acest an la Festival am putut vedea
ceva inedit: fluturi exotici vii.

Fluturi vii

Chiar la intrarea în Festival, un cort mare,
albastru s-a transformat timp de două zile
în „Casa Fluturilor” de la Festivalul Văii
Gurghiului. Doritorii au putut pătrunde în
lumea fluturilor, unde au avut ocazia să urmărească şi să vadă 30 de specii de fluturi
exotici vii şi peste 50 de specii de plante. De
grijă le poartă profesorul Laszlo Levente,
care a oferit indicaţii celor interesaţi, legate
despre aceste vieţuitoare colorate. În Casa
Fluturilor amplasată la intrarea în Satul Alegoric de pe Platoul Fâncel, le-a asigurat pro-

„De multă vreme încerc să trăiesc puţin mai
sănătos prin eliminarea chimicalelor, nu
stropesc legumele, preferând să am recoltă
puţină, dar sănătoasă, fiindcă am copii şi nu
pot să-i „otrăvesc” conştient pentru că ştiu ce
implică folosirea unor pesticide pe mâncare.
În sere suntem obligaţi să folosim anumite
substanţe pentru a combate dăunătorii, dar
afară, în grădină nu. Nefolosind, în curte,
primăvara târziu, spre începutul verii scoatem florile noastre. Dimineaţa şi seara când
le udăm, e plin de musculiţe, de fluturi, de
greieri şi alte insecte tocmai pentru că nu le
stropim. Ceea ce vedeam era splendid, o întâlnire a insectelor. Totul s-a legat, şi-atunci
am zis că trebuie să facem o Casă a Fluturilor. Trebuia să fie ceva modular pentru că la
noi în Gurghiu n-ar rezista” a povestit Laszlo
Levente. De la primul gând şi până la punerea în practică au trecut trei ani. Poate mai
trecea ceva vreme, dacă fata lui Levente, adolescentă fiind nu l-ar fi tras de mânecă „eu,
dorind să fiu un exemplu pentru copiii mei,
tot timpul le-am vorbit despre corectitudine
şi la un moment dat, fata cea mare mi-a spus
„tată, nici anul acesta nu l-ai făcut!” Fiind o
adolescentă căreia îi explic despre reguli şi
despre ţinerea de cuvânt, despre perseverenţă, m-a impulsionat, dorindu-mi astfel să-i
dovedesc că mă ţin de promisiune. Această
amânare se contrazicea cu felul meu de a fi”
povesteşte Laszlo Levente

Susţinerea familiei

Familia are un rol important pentru Laszlo
Levente, tocmai pentru că a susţinut şi încu-

rajat orice nebunie avută, indiferent despre
ce proiecte a fost vorba. „Spre fericirea mea,
soţia a acceptat fluturii din capul meu” spune
râzând Levente, adăugând faptul că susţinerea familiei are un rol important în viaţa lui.
A început să caute foarte multe informaţii
despre ceea ce înseamnă fluturii, refuzând
să demareze proiectul până când nu are un
habar despre viaţa şi creşterea lor. „Oricum
doar un sfert am aflat din toate documentările mele. Adevărata lecţie şi adevăratele învăţături le-am descoperit abia prin practică,
după ce am intrat în posesia primelor pupe.
E puţin greoi. Dacă ai o locaţie fixă, nu este
nicio problemă, dar în momentul în care ai
o locaţie mobilă e o adevărată provocare.
Chiar şi pentru acest Festival a fost o muncă continuă, o adevărată provocare şi trebuie
să recunosc că a trebuit să ne dăm peste cap
pentru că este vorba despre vieţuitoare. Nu e
ca şi cum ai lua câteva păpuşi pe care le montezi şi gata treaba. E important mediul în
care sunt duşi, dacă le place ori ba. Am adus
aici la Festival incubatorul pentru a vedea cei
interesaţi modul în care se dezvoltă şi ies fluturii, dar din păcate din pricina temperaturii
scăzute am fost nevoit să îl duc acasă pentru
că aici nu sunt condiţii optime. Are nevoie de
28 grade flux continuu şi o anumită umiditate” declară Laszlo Levente.
E cu adevărat o experienţă unică, a sta preţ de
câteva minute în compania unor asemenea
fiinţe, a fi înconjurat de fluturi viu coloraţi,
care zboară pe lângă tine. Este o modalitate
inedită de a cunoaște îndeaproape un grup
de animale cu un mod de viață fascinant. Din
pupe ies fluturi în aproximativ 3 – 5 zile, iar
media de viaţă a fluturilor diferă în funcţie
de specie.
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Viaţa lângă un copil cu autism

Codruţa ROMANŢA

Autismul este o tulburare de dezvoltare
care afectează copiii din punct de vedere
al limbajului, al comunicării, al comportamentului şi al socializării, o tulburare ce
nu poate fi prevenită şi nici identificată în
timpul sarcinii.
Odată ce autismul a fost depistat, ca părinte
începi să îţi pui întrebări: de ce el, de ce tu?
Viaţa în familiile în care se naşte un copil
cu autism se schimbă radical şi va rămâne
mereu atipică. Înseamnă grijă şi supraveghere permanentă. Însă atunci când descoperi că
puiul tău nu e la fel ca cei din jurul lui, începe o luptă continuă, o luptă cu sistemul, cu
concepţiile celor din jurul tău. Viaţa capătă
brusc o altă direcţie pe un drum necunoscut.
Cei care nu au în jurul lor un copil cu autism
şi nu ştiu ce înseamnă viaţa lângă un astfel
de copil sunt insensibili. A fi un copil cu
autism nu înseamnă a fi inuman, ci este mai
degrabă un copil străin de această lume.

învârtit şi a perindat grădiniţele normale,
însă cu greu a reuşit să se integreze. Asta fie
din pricina crizelor, fie pentru că personalul
didactic nu reuşea să gestioneze situaţia. Au
dat şi de învăţători buni, dar şi de cadre care
au refuzat integrarea lui printre copiii normali. Totuşi, aproximativ doi ani, a urmat
şcoala normală, cu peripeţii, ce e drept, cu
telefoane din partea profesorilor care o chemau pe Raluca să meargă după Toni pentru
că-l lua o nouă criză. Nu întotdeauna crizele
erau de furie, ci faptul că nu dormea la amiază, râdea, cânta... devenea un copil problemă
pentru ceilalţi colegi de grupă.

Dorinţe...
Îşi doreşte pentru Toni o viaţă demnă şi
independentă. „Noi am crescut împreună.
Şi tocmai de aceea, mi-ar plăcea să fie mai
independent, să-l pot trimite măcar până la
magazin, să cumpere singur o pâine. Chiar
am încercat într-o zi, a coborât până în faţa
blocului, dar s-a întors. Cele mai fericite
momente sunt zilele în care văd că face ceva
nou. Nu am sperat că va putea face scăderi,
adunări, că va scrie, dar uite că azi le face,
iar toate astea sunt datorate psihoterapeutei
la care mergem”. Toni e acum elev în clasa
a III-a. Nu are noţiunea timpului. Pentru el,
acum, mai târziu ori mâine e acelaşi lucru.
Nu are noţiunea banului. Toate lucrurile
mici, tot ce înseamnă fermoare, nasturi, în
mintea lui sunt privite la superlativ, totul este
văzut cu imensitate. Are o rutină zilnică, iar
asta îl face ca aproape zilnic să treacă pe la
aceeaşi patiserie de unde cumpără covrigi cu
caşcaval.

Primele semne
Toni avea puţin peste patru kilograme la naştere. Era un bebeluş normal, nimic nu părea
ciudat în dezvoltarea lui, însă cu trecerea
timpului, primele semne care identificau un
comportament anormal au început să apară
pe la vârsta de un an şi opt luni. „Era foarte
diferit de alţi copii de vârsta lui. În primul
rând pentru că ziua dormea, iar noaptea era
treaz. Nu-i plăcea să se joace cu copiii, fugea de ei, avea aşa, o frică. Începuse să înşire
obiectele cu care se juca şi umbla pe vârfuri.
În rest, nu era un copil plângăcios, chiar dacă
făcea nopţi albe, nu plângea, doar că nu dormea. Începuse să fie dureros pentru că de
multe ori când îl strigam, nu se uita la mine,
ca şi cum nu mă auzea, era închis în lumea
lui. Îi plăcea să cânte şi să râdă singur, fără
niciun motiv. De vorbit nu prea vorbea, dar
am zis că oricum la vârsta lor nu vorbesc ei
prea multe. Soacra îmi tot spunea „ceva e în
neregulă cu copilul ăsta!”. Vedeam şi eu asta,
dar nu voiam să accept! Stăteam lângă urechea lui, îl strigam pe nume, dar nu reacţiona. Trebuie să îl scutur să se uite la mine”
spune Raluca, mama lui Toni.

Diagnosticul...
La vârsta de 2, 3 ani, Raluca s-a hotărât să-l
ducă la cămin, în speranţa că socializarea,
prezenţa mai multor copii îi va face bine.
Însă... A fost sinceră cu educatoarele, informându-le de faptul că Toni nu este un copil sociabil, nici foarte vorbăreţ. „A doua zi
eram de mână cu Toni la cămin, în biroul directoarei. „Bună, Toni! Ce faci?” L-a întâmpinat directoarea... Dar Toni nu reacţiona.
Îşi găsise o jucărie pe care era concentrat. De
acolo, am mers direct în sala de grupă. Când
am deschis uşa şi a văzut copiii, a avut o reacţie tare ciudată, a început să urle şi a fugit, s-a
trântit pe jos. Acela a fost momentul în care
directoarea mi-a recomandat să mergem la
un specialist” spune Raluca.
În primă fază a mers cu Toni la neurologie,
unde s-a lovit de reacţia insensibilă a medicilor. Un diagnostic rapid, fără prea multe
explicaţii. Se întâlnise pentru prima dată cu

Toni alături de mama lui, Raluca
acest diagnostic, cu recomandarea ca Toni
să urmeze o grădiniţă specială şi efectuarea
unui dosar pentru handicap. Un diagnostic
străin, necunoscut, greu de gestionat, motiv
pentru care a considerat că mai are nevoie
de o a doua opinie în speranţa că se făcuse o
greşeală. „Totuşi el devenea din ce în ce mai
rău. Avea un comportament ciudat, nu puteam să merg însoţită de el undeva pentru că
îl apucau crizele... eu nu îl înţelegeam pe el, el
nu mă înţelegea pe mine”.
Până în ultima clipă, Raluca, mama lui Toni
a sperat contrariul, deşi undeva în interiorul
ei ştia că Toni nu este ca toţi ceilalţi. A doua
opinie, acelaşi diagnostic: elemente de autist,
tulburare hiperkinetică şi tulburare psihică şi
de limbaj.
„Mi s-a spus că e foarte important să fie introdus într-un mediu în care să i se ofere
atenţie şi ca cineva specializat să se ocupe de
el. A primit medicamente care se oferă epilepticilor. Ne-a fost recomandată o fundaţie
din Târgu-Mureş unde am umblat timp de
doi ani, zi de zi. La început mergeam cu ocazie pentru că ajungeam foarte greu pe jos, cu
Toni în braţe până în staţia de maxi-taxi. Pe
durata terapiei nu aveam voie să stau cu el,
aşa că pentru a-mi folosi util timpul în care-l aşteptam, m-am înscris la postlicealul de
asistent medical”.

Era o fundaţie unde erau înscrişi copii cu
diferite deficienţe, mult mai grave şi mai
vizibile decât ceea ce avea Toni. Raluca era
înspăimântată de ce a putut să vadă acolo, şişi punea deseori întrebarea: Oare ce căutăm
aici!?
După doi ani de navetă Reghin – TârguMureş cu băiatul în braţe, cu crize tot mai
dese, Raluca a observat că Toni dădea tot
mai des semne de oboseală. Aglomeraţia îl
agita! A fost momentul în care a fost nevoită
să ia o decizie grea: renunţarea la terapia făcută la fundaţia respectivă. „Era greu pentru
că maxi-taxi era aproape tot timpul aglomerat, iar asta îl agita. Într-o zi, în timp ce avea
o criză, trăgea de uşă, se arunca pe jos, nu
mai puteam să-l ridic. Ceilalţi pasageri se uitau la noi, îşi dădeau coate, acuzându-mă că
nu ştiu să-mi cresc copilul, că e obraznic. A
fost groaznic! Aşa că am decis ca în Gorneşti
să coborâm din maxi-taxi pentru că nu mai
reuşeam să-i controlez comportamentul” îşi
aminteşte cu durere, Raluca.

O şcoală normală...
Încercările de a-l înscrie şi a-l integra întro şcoală normală au fost continue... Toni s-a

Pasiuni...
Viaţa alături de un copil cu autism îţi oferă
încercări şi totodată lecţii de viaţă. Însă printre toate, te învață să ai răbdare. Până la 5
ani, Toni a purtat scutec, de care, Raluca nu
a crezut că o să poată scăpa vreodată. „Din
an în an, are anumite obsesii, să le zic aşa. Îi
plăceau poveştile, aşa că am început să-i desenez personajele dintr-o carte. Şi am ajuns
ca oriunde mergeam să avem cu noi foi şi
penarul plin de creioane colorate. Nu era zi
să nu desenez pentru el, au fost 365 de zile
cât a ţinut toată treaba asta; chiar şi în ajun
de Anul Nou, eu îi desenam... Nu accepta
să-i deseneze altcineva. Cel mai fain lucru
din toată treaba asta era că ţinea foarte mult
la desenele făcute, dormea cu ele sub pernă”
povesteşte Raluca. Toni ascultă muzică şi are
gusturi bune când vine vorba de domeniul
muzical. Îi plac melodiile în spaniolă şi hiphop-ul. Are o imaginaţie bogată. Se uită la
videoclipuri, le pune pe pauză şi cântă. Îi place chitara, ascultă Queen.
Nu, nu este deloc uşor să fii părintele unui
copil că autism. Pentru că în fiecare zi trebuie să o iei de la capăt, fiecare zi e ca o luptă.
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Statuia Episcopului Iuliu Hossu realizată de artistul
Simion Moldovan

Statuia Episcopului Iuliu Hossu în lucru
Uşa era deschisă... m-am apropiat cu încredere de ea, ciocănind de trei ori consecutiv
în fereastra uşii. De după un perete, îşi face
apariţia artistul, ivindu-i-se pentru început
doar cozorocul băştii pe care o poartă, urmat
rapid de un zâmbet până la urechi!
Pătrund în atelierul lui... Tocmai făcuse o pauză din atingerea şi modelarea unei lucrări.
O altfel de lucrare. Atât ca dimensiune, cât şi
ca profunzime, ca importanță. Privesc lucrarea... o imensitate pe lângă artist, o imensitate pe lângă mine. O statuie uriaşă de o mare
importanţă pentru locuitorii Transilvaniei:
episcopul Iuliu Hossu.
Artistul reghinean Simion Moldovan, a primit comanda pentru această lucrare pentru
locuitorii Bistriţei, o comandă a Bisericii
Greco-Catolice şi a Primăriei Bistriţa-Năsăud. Opera este puţin mai mare decât a Cardinalului Todea (la care tot Simion Moldovan a
lucrat), o lungime de 2,70 m, care a fost modelată în lut, apoi se va turna în ipsos, în ceară, iar în final în bronz. Va fi amplasată pe un
postament de un metru pe un metru. „Sunt
foarte încântat că pot să reprezint sculptural
pe Iuliu Hosu, un preot care în perioada tulbure a ajutat foarte mult populaţia din Transilvania. Este cel care a citit proclamaţia de
Unire a Transilvaniei cu România, iar după
anii 44, cu domiciliul forţat până la moarte,
ceea ce înseamnă un destin foarte tulburător.
Cu atât mai mult, trebuie să nu-l uităm. Este
o coloană a spiritualităţii Transilvane. Pe
umerii acestui om s-a clădit ceva şi de aceea
noi nu trebuie să îl uităm” spune artistul reghinean, Simion Moldovan.
Nu este prima dată când Simion Moldovan
lucrează la Iuliu Hossu, pentru că în anii 90,
la Alba Iulia, artistul a făcut un bust al episcopului. „Cred că e o treabă de destin, pentru că absolut întâmplător s-a făcut. În momentul în care primeşti o comandă de genul
acesta, nu te mai gândeşti la cât de mult trebuie să lucrezi, ziua, noaptea, nu te gândeşti
la remuneraţii, ci este o bucurie să o faci, să
încerci să îi dai asemănare, deşi fotografiile
sunt foarte puţine din acea perioadă. Dar să

ajungi în ziua respectivă acasă încântat, că ai
făcut ceva, că ai mai schimbat, că e mai bine,
e un lucru foarte important. Într-o lume în
care toţi sunt interesanţi de „imediat” adaugă Simion Moldovan.
Iuliu Hossu va fi pregătit pentru turnarea în
bronz de artistul turnător Santa Csaba în atelierul său din Sovata.
Este a doua lucrare de o asemenea anvergură pe care artistul plastic Simion Moldovan
o realizează. În această perioadă a lucrat şi
pentru oraşul Luduş cinci busturi care sunt
turnate deja în bronz, urmând să fie amplasate de marea sărbătoare a Centenarului.
„Este vorba despre Regina Maria, Regele
Ferdinand, Ioan I.C. Brătianu, Iuliu Maniu,
iar în mijloc va fi Marele Mihai Viteazul. Este
o comandă pe care am onorat-o şi mă bucur
foarte tare că sunt solicitat din ţară cu diverse comenzi” a precizat Simion Moldovan.
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Simion Moldovan şi Santa Csaba pregătind lucrarea pentru turnare
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Finalizare selecție grup țintă proiect ” DE LA
MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”

2 august 2018

Comunicat de presă

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte: POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală
integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în
care există populație aparținând minorității rome – Regiuni
mai puțin dezvoltate
Titlul proiectului: ”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”
Contract: POCU/18/4/1/115353
Primaria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor in Vânzări si Ioanida Turism SRL
anunţă finalizarea etapei de selectie a grupului ţintă din
cadrul proiectului
”DE LA MARGINALIZARE LA INTEGRARE!”, ID:
115353
Obiectivul general al proiectului este diminuarea fenomenului de excluziune socială şi sărăcie în comunitatea marginalizată din comuna Deda, prin furnizarea de măsuri integrate de sprijin şi asistentă pentru minim 150 de gospodării,
respectiv 565 persoane.
În perioada 12.02 – 12.06.2018 a avut loc Selecţia persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune din comunitatea
Deda, care urmează să participe la programul integrat de servicii din cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE LA
INTEGRARE!”.
In urma campaniilor de informare şi-au arătat interesul să
participe la activităţile prevăzute în proiect un număr de
1089 persoane. In vederea atingerii tuturor obiectivelor prevăzute în proiect, în baza procedurii de selecţie a grupului
ţintă, comisia de selecţie constituită în acest sens a selectat
un număr de 602 de persoane care să beneficieze fiecare de

minim două servicii şi sau măsuri de integrare. In acest sens,
grupul ţintă al proiectului „DE LA MARGINALIZARE LA
INTEGRARE!” este grupat după cum urmează:
1. Copii de vârstă preşcolară – 50 persoane
2. Copii de vârstă şcolară –131 persoane
3. Copii de vârstă preşcolară sau şcolară de etnie romă – 63
persoane
4. Femei – 191 persoane
5. Persoane de etnie romă – 193 persoane
6. 347 persoane fără calificare sau cu calificări redundante,
din care 102 de etnie romă
7. 45 familii cu 3 sau mai mulţi copii
8. 29 persoane cu dizabilităţi/ persoane vârstnice.
9. 26 tineri/adulţi înscrişi în programul „A doua şansă”
10. Părinţi – 126 persoane.
Beneficiile grupului ţintă obţinute în urma includerii în
acest proiect şi urmării întregului program menţionăm:
1. Creşterea gradului de acces la educaţie
2. Scăderea riscului de abandon şcolar
3. Finalizarea şcolii pentru 24 de tineri / adulţi în cadrul
programului „A doua şansă”

4. Sprijinirea a 200 de copii prin măsuri financiare şi non
financiare să fie integraţi în învăţământ, să nu abandoneze
şcoala şi să finalizeze şcoala
5. Cunoaştere abilitaţilor şi competenţelor proprii pt persoanele adulte, active şi creşterea încrederii în sine
6. Obţinerea unei calificări în strânsă legătură cu aspiraţiile
proprii, abilităţile şi cerinţelor pieţei muncii
7. Creşterea ocupării prin mediere pt identificarea unor
locuri de muncă, dar şi prin crearea de noi oportunităţi de
muncă în cadrul comunei în afacerile nou create sau în serviciile de construcţii sau serviciile nou create pt comunitate
8. Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi competentelor
IT&C pt a face faţă noilor cerinţe ale pieţei muncii
9. Imbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei comunei,
creşterea gradului de informare în ceea ce priveşte sănătatea
şi igiena familiei
10. Imbunătăţirea situaţiei locative
11. Creşterea nivelului de trai în general la nivelul comunităţii
12. Consolidarea capacităţii administraţiei publice în prestarea serviciilor sociale
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei
lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:
3.759.666,48lei;
Valoarea cofinanţării: 636.839,54
Persoana de contact:
Carmen COTRUS – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

Conţinutul acestui material nu reprezintă poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Zilele Culturale Maghiare din Reghin
ajung în acest an la ediţia a VI-a
În perioada 6 – 9 septembrie se va desfăşura în Reghin, ediţia a VI-a
a evenimentului „Zilele Culturale Maghiare din Reghin”. În acest sens,
consilierii locali au aprobat cooperarea dintre Municipiul Reghin şi Asociaţia „Csillag” Reghin în vederea organizării şi desfăşurării evenimentului şi alocarea din bugetul local a sumei de 28.000 de lei, necesară susţinerii acestei manifestări.
Zilele Culturale Maghiare vor conţine o varietate de programe culturale,
literare, artistice, educative, sportive prin realizarea unor simpozioane,
comemorări, prezentări de studii şi comunicări despre personalităţi ale
culturii maghiare şi universale. (C.R.)
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ADMINISTRAŢIE

Platformă pentru depozitarea gunoiului de grajd la Batoş

Codruţa ROMANŢA

E un an cu lucrări importante pentru administraţia comunei Batos. Unul dintre proiectele importante pentru comună este platforma
pentru depozitarea gunoiului de grajd, care
este la un pas de concretizare. Despre acest
proiect cât şi alte lucrări din comună ne vorbeşte Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei
Batoş.
Rep.: Ce lucrări aveţi în derulare în momentul de faţă?
Dinu Dumitru Cotoi: La Uila avem un proiect de reabilitare şi dotare a Căminului Cultural, lucrare care se desfăşoară în baza unei
finanţări prin fonduri europene. A fost înlocuit acoperişul, se recompartimentează, se
face bucătărie, toalete și tot ce este necesar ca
acest Cămin de la Uila să poată să corespundă oricăror activităţi. După ce constructorii
îşi vor termina treaba, Căminul va fi dotat
cu mese, mobilier, scaune, chiar şi cu instrumente muzicale, pentru că aşa este proiectul
european. Sperăm că vom găsi şi tinerii care
să le folosească. Anul acesta lucrarea trebuie
să fie finalizată. Totodată urmează să fie atribuite lucrările de reabilitare a Dispensarului
Uman din Batoş, precum şi a Grădiniţei de la
Dedrad, prin finanţare guvernamentală.
Rep.: Spuneaţi că demaraţi un proiect pentru sprijinirea fermierilor. Despre ce este
vorba?
D.D.C.: Urmează să semnăm contractul de
finanţare pentru construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire
a gunoiului de grajd. Este nevoie de această platformă pentru că nu pot beneficia de
subvenţii pe cap de animal, persoanele care
nu fac dovada că au în proprietate o astfel de
platformă ori dacă nu au un contract cu cineva care deţine o astfel de platformă. Astfel

Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoş
că noi, Primăria, am venit în faţa lor cu propunerea şi dorinţa de a o realiza, fermierii
având posibilitatea de a depozita gunoiul de
grajd, până în momentul în care dumnealor
îl vor împrăştia pe câmp. Mai nou există nişte norme, care nu le permite, în orice perioadă a anului să împrăştie gunoiul. Suntem
într-o fază înaintată, au fost multe vizite în
teren şi sperăm să semnăm contractul de finanţare cât mai curând. Platforma va fi amplasată în Batoş, fiindu-le oferit acces şi celor
din Goreni și Uila. Locaţia respectivă trebuie
să îndeplinească anumite condiţii, cum ar fi
să nu fie aproape de cursul unei ape, să fie o
anumită suprafaţă disponibilă în acest sens.
Va fi o zonă închisă, cu fosă, cu utilaje, tractor şi remorcă, vidanjă, maşină de împrăştiat gunoiul. Toate aceste utilaje care fac parte
din proiect, vor deservi, contracost, fermierii
care au nevoie de aceste servicii.
Rep.: Ce alte lucrări mai aveţi demarate

din bugetul local?
D.D.C.: Avem lucrări din bugetul local cum
ar fi: reparaţii de trotuare, de poduri, de
punţi, de parcuri. Vom face lucrări de reparaţii şi la drumurile de pe câmp, având în ve-

dere că au fost foarte multe precipitaţii până
de curând, iar tractoarele au circulat foarte
mult pe drumurile moi, distrugându-se, aşa
că trebuie să intervenim asupra lor.
Urmează ca în perioada următoare, pe drumul judeţean ce leagă Reghinul de Batoș să
fie aplicat un covor asfaltic pe o lungime de
4,7 km. Deşi nu este foarte rău drumul, în
anumite locuri necesită intevenţie. Ne dorim
să facem cât mai multe lucruri, astfel încât
să-i mulţumim pe oameni, deşi nu putem pe
toţi.
Totodată, prin intermediul Grupului de Acţiune Locală din care noi facem parte, am
cumpărat de curând un tractor şi utilaje de
gospodărire comunală, care ne ajută foarte
mult în ceea ce facem în comună.
Avem în derulare de aproximativ doi ani şi
încă continuăm, lucrări ce privesc cadastrul,
de înregistrare sistematică şi întocmire a
planurilor parcelare. Am întăbulat aproape
în totalitate păşunile aparţinătoare comunei
Batoş, precum şi întreg domeniul public.

Lucrări la Căminul Cultural din Uila

Pensionarii s-au întâlnit la Reghin pentru dezbaterea privind
legea pensiilor

Codruţa ROMANŢA

Reghinenii interesaţi de legea pensiilor
Legea pensiilor a intrat în dezbatere publică
din data de 9 august. Reghinul a fost primul
Municipiu din judeţul Mureş, care a solicitat
o întâlnire pentru dezbaterea publică privind
legea pensiilor, întâlnire ce a avut loc luni,
27 august în prezenţa reprezentanţilor Casei
Judeţene de Pensii Mureş, ai administraţiei
locale din Reghin, dar şi a pensionarilor şi a
celor interesaţi de acest proiect legislativ.
Eugenia Neagoe, director executiv al Casei
Judeţene de Pensii Mureş a declarat că „este
foarte important să punem în dezbatere
publică noul proiect al legii pensiilor. Este
vorba atât de generaţiile care se află acum în
pensie pentru care modul de calcul al pensiei
în plată se va modifica în avantajul fiecăruia
dintre pensionari, dar este important şi pentru generaţiile următoare. Trebuie să ştim
încă de când suntem asiguraţi ai sistemului

public de pensii, trebuie să putem să avem
o proiecţie asupra viitorului pentru că anii
trec, ajungem la pensie şi în funcţie de contribuţia noastră vom avea sau nu, asigurată
bătrâneţea. De aceea este foarte important ca
toate generaţiile să se implice în dezbatere,
mai ales asupra formulei de calcul pentru
că de ea depinde ce se întâmplă cu contribuţiile noastre în viitor. Vreau să vă spun că
legea va fi aplicată etapizat, dar formula de
calcul se va aplica deodată la toată lumea. De
exemplu, dacă legea va intra în vigoare din
septembrie 2021, aşa cum este prognozată,
în acel moment noi trebuie să fim gata cu recalcularea pensiilor aflate în plată după noua
formulă, iar cei care se vor pensiona după
1 septembrie vor beneficia de pensii calculate după formula din noua lege. Aşa încât
nimeni să nu aibă de suferit sau să aştepte
o perioadă lungă de timp. Se încearcă ca la

Prezentări, lămuriri pe baza proiectului de lege
momentul zero, toată lumea să pornească
după noua formulă, să nu fie discriminări
din acest punct de vedere.
Prezentă la dezbatere a fost şi Maria Precup,
primarul Municipiului Reghin care a declarat faptul că „Am ales ca această dezbatere
să se desfăşoare şi la Reghin pentru că am
sprijinul Casei de Pensii Mureş şi pentru că
judeţul nostru are o casă performantă, atât
în legea pensiilor normale, cât şi pentru pensiile internaţionale şi pentru că legea este în
dezbatere la nivel naţional. Zic că avem toţi
de câştigat, atât domnii de la Casa de Asigurări pentru că vin cu propuneri, prin faptul
că fac publică noua variantă a legii pensiilor, iar pentru pensionari şi cei de la resurse
umane de pe raza Municipiului Reghin pentru că o să aibă informațiile la cald, pentru
că lucrând în domeniu pot veni cu propuneri
noi în proiectul de lege pentru a aduce îm-

bunătăţiri ca aceasta să fie cât mai uşor de
aplicat şi de înţeles pentru oameni. Se introduc foarte multe lucruri în plus la calculul
pensiilor, cum ar fi acordul global. Nu e uşor
să recalculezi cinci milioane de pensii” a declarat Maria Precup, primarul Municipiului
Reghin.
Eugenia Neagoe, directorul executiv al Casei de Pensii Mureş a menţionat faptul că a
transmis primarilor de la toate primăriile
materialele proiectului, precizând că aşteaptă
invitaţii. „Sigur că termenul este de 31 august
la aceste dezbateri, dar noi suntem deschiși şi
după această dată pentru că vom face tot posibilul să ajungă propunerile până la sfârşitul
lunii septembrie, pentru că până la sfârşitul
lunii octombrie trebuie să aibă o formă finală”. Proiectul urmează să intre în dezbatere
parlamentară.
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Festivalul Cepei de la Suseni, o reuşită

Moment de preluare a drapelului de la paraşutişti
Ediţia cu numărul cinci a Festivalului Cepei
de la Suseni s-a consumat în weekend-ul 1819 august pe terenul de fotbal din localitate.
Lume multă, mâncare tradiţională din nelipsita ceapă şi un program conceput în aşa fel
încât gusturile celor prezenţi să fie mulţumite.
Duminică, parada portului popular, cu cai şi
căruţe, a pornit din centrul localităţii Suseni,
până la locul de desfăşurare a evenimentului.
Deschiderea a fost realizată în prezenţa oficialităţilor locale, urmând ca în jurul orei
16.30 să fie prezente pe scenă şi oficialităţi
judeţene şi reprezentanţii judeţului în Parlamentul României.
Au urcat pe scenă Grigore Huza - primarul
comunei Şincai, Sorin Pădurean – primarul
comunei Petelea, Feier Lucian – primarul
comunei Ideciu de Jos, Lucreţia Cadar – primarul comunei Deda, consilierii judeţeni –
Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Balaş şi
Ovidiu Ilieş, Gabriel Toncean – preşedintele
Federaţiei Române de Culturism şi Fitness,
Cristian Chirteş – senator, Marius Paşcan –
deputat.
„Mă bucur că avem oaspeţi de seamă în co-

muna noastră, ceea ce mă bucură că şi-au
făcut timp să fie alături de noi. Mesajul meu
către dumneavoastră este unul de unitate, de
pace, de linişte şi sănătate. Dacă mai apucăm
încă o sută de ani să mai sărbătorim un centenar aș vrea să fiu tot cu dumneavoastră şi
tot cu această formulă în spatele meu care
m-a susţinut şi mă susţine” a precizat Mircea
Mariş, primarul comunei Suseni.
Senatorul Cristian Chirteş, prezent la Suseni,
a adus aprecieri primarului Mircea Mariş.
„Cu mare drag am răspuns invitaţiei prietenului meu Mircea Mariş, un primar destoinic, apreciat de locuitorii comunei şi de
cei de la judeţ. Este un om aprig câteodată,
dar cu suflet mare. Îl meritaţi şi vă merită.
Este anul Centenarului şi cred că mesajul pe
care vi l-a transmis domnul primar este de
datoria noastră a celor care-l susţinem să îl
transmitem. De ce? Vedem ce se întâmplă la
nivelul ţării, lumea este din ce în ce mai dezbinată. Cei care muncesc în străinătate, dacă
la Bucureşti au fost întâmpinaţi cu bastoane
şi gaze, aici Mircea i-a întâmpinat cu pâine
şi sare, cu ceapă şi slănină. Este important ca
noi, ca ardeleni, să demonstrăm că suntem
altfel decât consideră mulţi din această ţară
şi Europa”.
Deputatul Marius Paşcan a făcut o incursiune în istorie, amintindu-le celor prezenţi de
importanţa Fibulei de la Suseni. „E un moment de bucurie. Vreau să vă spun că dumneavoastră sunteţi unici în lume. Unici şi ca
repere identitare ale României pentru că aici
în Suseni s-a găsit cel mai vechi obiect arheologic, care dovedeşte şi demonstrează prezenţa străbunilor noştri pe aceste meleaguri,
încă din secolul XII î.Hr. Fibula de la Suseni
este un reper identitar al tuturor românilor.
Mă bucur că primarul Mircea Mariş a gândit
această manifestare ca un specific al zonei,
al locului. Nu este niciun fel de ruşine, ba
chiar este o mândrie că aici se cultivă ceapa.
Aceste lucruri care ţin de a cultiva terenul,
a cultiva munca şi respectul pentru agricultură şi muncă, trebuie să ne călăuzească şi
de acum încolo. Şi dacă ar fi ca fiecare comunitate să găsească un astfel de element de
identitate pentru fiecare dintre noi şi pentru
fiecare primărie, sigur ne-am pune în valoare
în acest an de referinţă. Trebuie să arătăm ce
este valoros şi nu conflictualitatea exacerbată, care caracterizează din păcate România
zilelor noastre” a declarat deputatul Marius
Paşcan.
Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda, a
răspuns prezent invitaţiei la Festivalul Cepei,
primar care a vorbit în discursul său despre
dezvoltarea vizibilă a comunei Suseni. „Sunt
deosebit de onorată să fiu astăzi la acest eveniment al comunei dumneavoastră. Vin cu
plăcere pentru că de fiecare dată observ că
Suseniul se schimbă şi este în plină dezvoltare, iar acesta este meritul domnului primar
care accesează fonduri europene, face multe
proiecte. Dumneavoastră trebuie să îl susţi-

Codruţa ROMANŢA

Oaspeţii au fost întâmpinaţi cu pâine şi sare

Paraşutişti pe cerul Suseniului

Bucate tradiţionale
neţi pentru că Suseniul cunoaşte o dezvoltare pe care nu a avut-o înaintea domniei sale,
care nu are alt scop decât bunăstarea comunei Suseni” a precizat Lucreţia Cadar.
Un moment emoţionant şi care a plăcut publicului a fost prezenţa pe cer a doi paraşutişti, care au purtat cu ei steagul României,
dar şi un steag cu însemnele Festivalului
Cepei.
Administraţia locală din Suseni nu a uitat
nici de cuplurile care au serbat în acest an 50

de ani de căsnicie, fiind astfel premiate două
cupluri: familia Grigoraş Ilie şi Iuliana din
Luieriu şi familia Bompa Dorinel şi Floarea
din Luieriu. De asemenea, cei mai vârstnici
locuitori ai comunei au primit atenţie, fiind
vorba despre trei cupluri care au împlinit în
acest an 90 de ani şi 11 cupluri cu vârste cuprinse între 91 şi 95 de ani.
După lăsarea întunericului, cerul Suseniului
a fost luminat de un frumos foc de artificii,
care a încheiat ediţia din acest an.
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Lavandă Victor - între pasiune şi afacere

Codruţa ROMANŢA

„... Nu pot să spun că am fost iubitoare de lavandă, nu ştiam mai nimic

despre ea, dar cu timpul, pasiunea ne-a prins pe toţi cei din familie.
Practica te învaţă foarte multe. Nu am aplicat nimic chimic, doar apă şi
sapă... Marieta Niomati.

Miros delicat de lavandă mă atrage spre
standul lor. Privesc câteva clipe multitudinea
de produse create manual, în care lavanda
are rol principal. Buchetele mov aranjate în
vaze emană o mireasmă aparte la atingere.
Perne, apă cu lavandă, uleiuri, jucării pentru
cei mici sub diferite forme, săculeţi umpluţi
cu florile mov, îmbietoare, toate tronează pe
standul celor care au făcut o afacere de familie cultivând lavandă. Numele nu este ales
întâmplător, ci a fost ales după primul băiat
al familiei: Victor.

Începuturi...

Totul a început în toamna anul 2014, când
Marieta şi Paul s-au hotărât să-şi înfiinţeze o
cultură de lavandă din dorinţa de a-şi rotunji
veniturile, având un teren pe care nu a mai
fost cultivat nimic de ani buni. Au citit informaţii pe internet, au urmărit câteva reportaje
TV legate despre lavandă, aşa că au considerat că ar fi timpul să se apuce de treabă.
Lucrul interesant e tocmai faptul că nu ştiau nimic despre această plantă, ci au învăţat
secretele cultivării pe parcurs. Aveau să intre
într-o lume a necunoscutului, înfiinţând o
cultură de 5000 de metri pătraţi, la periferia
oraşului Reghin.
La doar un an de la înfiinţarea culturii au
avut parte de primele flori. „Toată lumea ne
spunea că în primul an nu o poţi numi recoltă în adevăratul sens al cuvântului, dar eu
m-am văzut pusă în situaţia în care trebuia
să fac ceva cu acele flori. Am dat ce am dat
pe la rude şi vecini, dar rămăseseră destul de
multe, aşa că primul lucru care mi-a venit în
minte a fost să pun florile sub formă de bucheţele şi m-am dus cu un coş plin cu lavandă la florăriile din Târgu-Mureş. Le-am bătut
la uşă, le-am spus ce şi cum, le-am lăsat câte
un bucheţel, în ideea în care atunci când vor
avea nevoie să mă contacteze. Am crezut iniţial că va fi ceva la modul că întreţinem cultura, când vor fi momentele de recoltat, o s-o
tăiem pur şi simplu aşa cum este, o s-o ducem la un plafar şi-o s-o dăm la kilogram. În
ideea de a ne rotunji veniturile, pentru că nu
asta este meseria noastră. Dar nu a fost aşa
pentru că preţurile oferite la cantităţi mari
erau mici, ba aveau deja furnizorii lor. Astfel
că am fost pusă iarăşi în situaţia de a căuta
variante de a o valorifica. Partea bună este că
nu este perisabilă, putând să o păstrăm de pe
un an pe altul pentru că îşi păstrează miro-

sul, proprietăţile” spune Marieta Niomati.
Aşa că au început să se informeze mai mult
despre ce produse pot face din şi cu lavandă. Îmbucurător a fost faptul că Marieta este
la bază educatoare, aşa că nu duce lipsă de
imaginaţie şi înclinaţie spre lucrul manual.
În primă fază a ieşit pe piaţă cu buchete, săculeţi cu lavandă, inimioare, lucrate de mână
şi câteva decoraţiuni. Prima ieşire în public
cu produsele a fost la Festivalul Văii Mureşului, în urmă cu 3 ani de unde s-au întors
cu un feed-back pozitiv din partea celor care
s-au oprit la standul lor. A început să pună
mai mult accent pe decoraţiuni, diversificând paleta de produse. „Mi-am cumpărat
diverse materiale pe care le-am accesorizat
cum am vrut. Acum, avem jucării pentru
copii, pisicuţe, raţe, bufniţe, girafe, care au o
umplutură hipoalergenică şi o porţiune unde
au floare de lavandă. În momentul în care se
frământă între degete se activează eliberarea
uleiurilor volatile. La un moment dat, ai impresia că şi-au pierdut mirosul şi că miroase
doar a iarbă, dar trebuie puţin frământat” ne
lămureşte Marieta Niomati.

Recoltarea

Recoltarea lavandei o fac manual, însă datorită volumului de muncă, membrii familiei
nu sunt suficienţi pentru toată această treabă. Aşa că, atunci când începe să înflorească,
merg însoţiţi de câteva femei pentru a culege mai întâi flori frumoase pentru buchete.
„E multă muncă, la 50 de ari cum avem noi,
nu poţi să lucrezi singur. Avem oameni, dar
e greu să găseşti persoane seriose care să te
ajute. Având în vedere că pe o tufă sunt flori
care au înflorit, altele care sunt îmbobocite
ori care deja au înflorit prea mult. E o muncă
destul de migăloasă, pentru că fir cu fir, cu
foarfeca se alege fiecare floare. Le transportăm în lădiţe până acasă unde vor fi legate.
Am un spaţiu unde le uscăm, se agaţă cu capul în jos. Pentru uscare este nevoie de zonă
umbroasă, ferite de razele directe ale soarelui
pentru că acesta le schimbă culoarea. Trebuie de asemenea ferite de curenţi de aer,
altfel prind mucegai şi umezeală. Înfloreşte
de două ori pe an, totul depinde foarte mult
de vreme.
După ce se culeg cele mai frumoase flori, restul florilor sunt folosite pentru ulei şi apa de
lavandă, care sunt obţinute prin extragere la
o distilerie din Cluj” ne povesteşte Marieta.

Marieta şi Paul Niomati

Promovarea...

Marieta, preferă lucrurile originale, tocmai
din acest motiv nu lucrează în serie. După ce
pune cap la cap şabloanele şi materialul, pentru partea de cusut colaborează cu o doamnă, urmând ca apoi să creeze produsul finit
prin umplere.
În ceea ce priveşte promovarea produselor,
consideră târgurile ca fiind primele ca importanţă pentru că acolo, clienţii pot vedea,
mirosi, pipăi fiecare produs în parte. Însă,
nu ignoră nici promovarea în online, motiv
pentru care a creat o pagină de facebook,
Lavandă Victor, unde puteţi vedea produsele
realizate de ei.

Beneficiile lavandei

Lavanda este des folosită în industria cosmetică şi farmaceutică. Ceaiurile şi tincturile au rol benefic asupra organismului, fiind
recomandate pentru reglarea tensiunii, a
sistemului imunitar, împotriva stresului şi
insomniei. Uleiul de lavandă are proprietăţi
antiseptice, antibacteriene şi antiinflamatorii. Uleiul mai este folosit pentru fabricarea
parfumurilor şi alte cosmetice. Marieta îmi
dezvăluie şi faptul că lavanda înlătură ţânţarii, iar apa de lavandă se poate folosi după

bărbierit pentru calmarea, hidratarea şi tonifierea pielii, dar şi pentru arsuri solare.
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Cupa Călimani la alergare Peste 20 de mii de mureşeni
fără acte de identitate valabile
montană
Codruţa ROMANŢA

Asociația Salvamont Toplița-Călimani în
parteneriat cu Serviciul Public Salvamont
Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita și
cu sprijinul Primăriei Municipiului Toplița,
organizează în data de 15 septembrie, Cupa
Călimani la alergare montană destinată tuturor amatorilor acestui sport, cât şi profesioniştilor.
„Punctul de start/finish se află la Cabana Lomaș, situată la confluența pârâurilor
Lomaș și Puturosul, într-o poiană foarte frumoasă. Amplasarea Cabanei Lomas, face din
aceasta, punctul ideal de plecare în ture pe
masivul Călimani și oferă turistului dornic
de relaxare, clipe de liniște și aer curat departe de aglomerația și zgomotul urban. Drumul
de acces la cabană este în stare bună, putând

fi parcurs cu aproape orice tip de autoturism”
spun organizatorii.
Vor exista două curse pentru iubitorii de
alergare montană: semimaraton 21 de km,
cu 1100 m diferență de nivel, care va fi o provocare pentru cei cu experiență în alergare şi
cross 7 km, cu 250 m diferență de nivel, accesibilă și pentru cei mai puțin pregătiți, însă
dornici să exploreze muntele. „Am încercat
să cuprindem în cele două trasee pe care se
vor desfășoară cursele, zonele cele mai sălbatice și spectaculoase, astfel că veți fi purtați
pe poteci marcate, cât și pe unele neamenajate” au precizat organizatorii.
Înscrierile se vor face online pe site-ul http:/
www.cupacalimani.ro şi tot aici se poate consulta şi regulamentul competiţiei.

Conform unui comunicat de presă emis de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor
Mureş la nivel de judeţ există 5596 tineri care nu au solicitat eliberarea primului act de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, din care: 4504 din anii anteriori şi 1092 din anul curent.
Totodată, 17.958 persoane care deţin acte de identitate expirate, din care, 3.405 persoane cărora le-a expirat actul de identitate în anul curent şi 14.533 persoane cărora le-a expirat actul
de identitate în anii anteriori.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul însoţit de părinte sau reprezentantul legal are obligaţia să solicite eliberarea primului act de identitate, prezentând
documentele prevăzute de lege.
„Conform prevederilor art.19 din O.U.G. nr. 97/2005 privind domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
actul de identitate se preschimbă la expirarea termenului de valabilitate. Titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite eliberarea unui nou act de identitate cu cel
mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu
mai puţin de 15 zile. Nerespectarea prevederilor legale de mai sus constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă între 40 şi 80 lei” se arată în comunicatul de presă.
(C.R.)

Aproape 1700 de vehicule verificate tehnic în trafic de inspectorii RAR, în prima jumătate
a acestui an, prezentau pericol iminent de accidente
Registrul Auto Român a verificat din punct de vedere tehnic în trafic, în primele 6 luni ale
lui 2018, 33.726. de vehicule, la nivelul întregii țări. În urma controalelor s-a constatat că
aproape jumătate dintre acestea erau neconforme.
Cele mai multe probleme au fost descoperite la instalația electrică de iluminare și semnalizare, emisii poluante, punți, jante și anvelope, vizibilitate și sistemul de frânare și direcție.
În județul Mureș cifrele sunt următoarele:
Vehicule verificate: 1183 dintre care 52.83% neconforme, iar 8 maşini prezentau pericol
iminent de accident. La nivel național, aproximativ una din 10 mașini trase pe dreapta de
Poliție și verificate de RAR poluau peste limita legală admisă.
În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la
reprezentanțele RAR din țară.
Directorul General al Registrului Auto Român, ing. George Adrian Dincă menționează
că rezultatele controalelor desfășurate în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto
din România, deoarece echipajele mixte RAR-Poliție opresc pentru verificare doar acele
vehicule care sunt susceptibile de a prezenta defecțiuni.
(C.R.)

ANUNŢURI
Anunţ mediu comuna Ibăneşti – Reactualizare PUG
COMUNA IBĂNEȘTI, cu sediul în comuna lbăneşti, satul
lbăneşti, str. Principală, nr. 708, județul Mureş, în calitate
de titular, anunță publicul interesat asupra disponibilizării
proiectului de plan şi finalizării Raportului de Mediu elaborat pentru „Reactualizare P.U.G. şi Regulamentul Local de
Urbanism”, aferent comunei Ibăneşti.
Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la
sediul A.P.M. Mureş, strada Podeni, nr. 10, județul Mureş şi
la sediul titularului de plan, între orele 8:00-16:00.
Comentariile şi sugestiile publicului interest se primesc în
scris la sediul A.P.M. Mureş zilnic între orele 9:00-12:00 sau
prin fax 0265/314.985, e-mail office@apmms.anpm.ro, cât şi
la sediul comunei lbăneşti, până la data de 17 septembrie
2018.

BALORMAN ROMANIA SRL., cu sediul în Reghin, judeţul
Mureş, strada Salcâmilor nr.3, angajează persoane pe următoarele posturi:
- Secretar administrativ vorbitor de limba engleză
- Muncitori necalificati pentru CONTROL CALITATE şi
LINIE AMBALARE
- Personal vorbitor de limba engleză
- Personal calificat cu experienţă în domeniul calităţii produselor
Candidații interesați pot depune CV-uri la sediul societății
sau prin email la adresa balormanromania@balorman.com
Informații suplimentare la tel. 0723 600 732, 0365455390
Închiriez spaţiu comercial ultra-central, pe strada Şcolii
nr. 14, dotat cu toate utilităţile, inclusiv baie. Informaţii la
0744.573.770
Închiriez spaţiu comercial pentru birouri şi alte activităţi

comerciale, ultra-central, strada Şcolii, nr. 16. 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
De vânzare apartament cu trei camere în Reghin, cartierul
Rodnei. Apartamentul este izolat în exterior, geamuri termopan, centrală termică nouă, jaluzele noi, balconul este
închis şi are două băi. Se vinde cu sau fără mobilă. Telefon:
0745.330.720
Pierdut atestat pe numele Comşa Dorin. Număr contact:
0730562811
Pierdut carte de muncă pe numele Csatlos (Mărginean) Mariana. Număr contact: +4915145940079
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