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Alcoolicul matinal

Trec zilnic prin acel cartier. Tot zilnic, crâşma pe lângă care trec e plină de indivizi matinali. Nici nu e trecut bine de ora şapte şi
jumătate, că-i văd cu paharul plin, aşezaţi la
masă. O vorbă zice să nu priveşti în farfuria
altora! Dar lor, lor le văd mereu paharul plin
cu tărie ori chiar o bere la temperatura camerei, deşi afară gradele-s cu minus. Iar asta-mi
„sare” mereu în ochi... Nu mă pot ascunde
de acest tablou, care pentru mine este unul
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EDITORIAL de Codruta ROMANŢA
sumbru.
Sunt oameni cărora li se citeşte pe faţă, starea de spirit. Nu tu sensibilitate, nu tu fericire. Chipul le este uşor roşiatic, unii purtând
parcă mult prea mult roşu în obraji decât de
obicei, culoare la care li se adaugă câte-un vineţiu. Din păcate, lor le poţi citi de la o poştă
„alcoolismul”. A duhni de la prima oră a zilei
a alcool, deseori poate pe stomacul gol, nu
face altceva decât să mă întristeze. O imagine
a prezentului pentru un viitor trist!
Alcoolismul e boală grea...
Când dai în patima alcoolului, e greu să te
trezeşti la realitate de unul singur. Ai vrea,
dar nu poţi. N-ai parcă suficientă voinţă, şiatunci un sprijin ţi-ar fi de mare folos. Dar nu
îl accepţi. Ai orgoliu! Nu! Cum să recunoşti
în faţa marii adunări, să ieşi în faţă şi să susţii cu tărie: „Sunt X-ulescu şi sunt alcoolic!?”.
Însă întâlnirile alcoolicilor anonimi nu sunt
doar scene de film. Ele există cu adevărat.

„De omul prost şi cel beat să nu îţi fie milă”...
Dar totuşi, trebuie să fim empatici! Să avem
în noi o oarecare fărâmă de milă în încercarea de a-i aduce pe drumul cel bun. Ei nu pot
singuri! Au intrat acolo, în acea lume cu voie
ori fără voia lor. Fără a conştientiza gravitatea faptelor.
Dacă e numit în mod direct, alcoolic, îl deranjează pe moment, dar nu îl sperie, nu i se
aprinde niciun beculeţ. Alcoolicul nu mai
are control asupra lui, bea în fiecare zi, puţin
câte puţin, iar dimineaţa primul gând când
se trezeşte în zorii zilei, în ciuda posibilelor
stări de greaţă este de a-şi lua doza de „bine”.
Prin „activitatea” zilnică, alcoolicul îşi îndepărtează prietenii, rămânându-i alături doar
cei de pahar, îşi îndepărtează familia şi poate
mai mult decât toate astea, uită de el.
Însă consecinţele nu sunt doar acestea, ci
aduc cu ele şi consecinţe de ordin medical.
Cei afectaţi refuză un ajutor medical fie din

pricina nerecunoaşterii, fie din ruşine.
Din păcate, în România, alcoolismul este un
fenomen care tinde să ia amploare. Dar din
fericire, există grupuri de oameni, asociaţii
care luptă pentru a-i vindeca pe alcoolici
de această boală. Site-ul alcohelp.ro, oferă
informații și resurse de auto-ajutor pentru persoanele cu un consum problematic
de alcool. Peste 50% dintre persoanele care
apelează la serviciile Alcohelp, singurul program din România pentru prevenirea și tratamentul abuzului de alcool, se confruntă cu
un consum de alcool cel puțin riscant, arată
un studiu realizat de ALIAT (Alianța pentru
Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor) care a vizat peste 5.000 de români
– beneficiari ai programelor asociației în ultimii 9 ani.
Până la o rezolvare, eu voi trece zilnic prin
acel loc, iar ei vor rămâne la fel, încimentaţi
parcă, în acelaşi local, zi de zi!
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Grădiniţe din judeţul Mureş modernizate cu fonduri REGIO
Codruţa ROMANŢA
Anul 2019 aduce o veste bună pentru aproape 1800 de copii de la 34 de grădinițe din Regiunea Centru, pentru care vor fi realizate investiții din fonduri europene în modernizarea și dotarea
unităților de învățământ. Acest fapt este posibil ca urmare a semnării proiectului gestionat la nivel regional de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin care titularul – Ministerul
Educației Naționale – alături de administrația publică locală vor utiliza peste zece milioane euro pentru educația timpurie a copiilor.
Cele 34 de grădinițe din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu beneficiază de posibilitatea de a-și achiziționa dotări și echipamente și de a-și finanța, prin Programul
Operațional Regional 2014-2020, lucrările de reabilitare a clădirilor și chiar unele construcții noi. Este vorba de proiectul cu denumirea „Construcții grădinițe Regiunea Centru, cod MySMIS
125151”, a cărui valoare totală este de peste 48 milioane lei, din care aproape 40 milioane lei sunt fonduri nerambursabile.
Finanțarea este acordată în cadrul Axei Prioritare 10 a Programului REGIO 2014-2020,
pentru investiții privind dezvoltarea infrastructurii prin construirea de clădiri noi pentru grădinițele care se află în clădiri ce nu mai
prezintă siguranță în exploatare, sunt amplasate în construcții ce fac obiectul retrocedării
sau au spații insuficiente și inadecvate pentru
acest tip de educație. Atingerea obiectivului
specific al proiectului se va realiza prin construirea de clădiri adecvate, dar și prin reabilitarea și modernizarea spațiilor destinate
procesului educațional, precum și dotarea
acestora cu mobilier specific învățământului
preșcolar. Astfel, se va crea o infrastructură
școlară modernă, adecvată desfășurării procesului de învățământ, asigurându-se astfel
condițiile materiale desfășurării unui proces didactic de calitate, în conformitate cu
cerințele actuale.
Prin implementarea proiectului, 34 de unități
de învățământ vor fi reabilitate sau vor beneficia de construcții noi și de dotări corespun-

zătoare procesului educațional pentru un
număr de 1791 de copii. Lucrările de execuție
sunt realizate din 2 surse de finanțare. Astfel,
din fonduri MEN-UMPMRSU (Unitatea de
Management al proiectelor pentru modernizarea rețelei școlare și universitare) sunt
finanțate lucrările aferente investiției de bază
– clădirea grădiniței și instalațiile aferente,
inclusiv rețele exterioare în incintă, iar din
fonduri locale se finanțează echipamentele
cum ar fi: centrala termică, împrejmuiri, alei
pietonale și carosabile, branșamente, remiza
PSI, magazii și amenajarea terenurilor din
incintă (loc joacă, teren de sport, parcare
etc). În funcție de numărul de copii estimat
a fi cuprins în unitatea școlară, la nivelul Regiunii Centru sunt cuprinse obiective cu 2,
3 și 4 săli de grupă, care au program normal
de studiu.
La nivel de judeţ Mureş, proiectul are ca
parteneri unitățile teritorial-administrative
din Acăţari, Apold, Cristeşti, Fântânele, Hodac, Hodoşa, Nadeş, Sângeorgiu de Mureş,

Solovăstru, Sânpaul, Vânători, Viişoara,
grădinițele din toate aceste localități vor fi
reabilitate și dotate, cu sprijinul fondurilor
nerambursabile REGIO.
„Acest proiect răspunde necesității de modernizare și dotare a multor grădinițe care
funcționează în spații improprii și cu echipamente necorespunzătoare. La nivel național
vorbim de 380 de grădinițe, din care noi
vom sprijini modernizarea a 34 de unități
educative. Este foarte bună inițiativa de a fi
finanțate, din fonduri europene nerambursabile, achizițiile derulate de unitățile școlare și
de administrația publică locală, deoarece astfel părinții și copiii pot vedea că se folosesc
și fonduri europene pentru creșterea calității
în învățământ. Prin Axa Prioritară 10 vom
asigura investiții la mai multe obiective din
învățământ, fie la grădinițe și școli, fie la licee
profesionale și universități, în acest moment
având în evaluare peste 130 de proiecte, a căror valoare totală este de peste 820 milioane lei. La aceste proiecte se adaugă și 30 de

proiecte gestionate de noi și implementate
de administrația publică locală din regiune
pentru reabilitarea energetică a unor clădiri
din sistemul educațional, fie ele grădinițe,
școli, licee și internate școlare. Necesarul
de finanțare este foarte mare și vom reuși să
susținem doar o parte din aceste cereri de
finanțare, ținând cont că pentru întreaga Axă
Prioritară 10, avem o alocare financiară cu
puțin mai mare de 163 milioane lei, gradul
de acoperire cu cereri de finanțare pe unele
priorități fiind de peste zece ori mai mare decât fondurile disponibile. Concret, prin toate
proiectele pe care le coordonăm la nivel regional vom gestiona investiții în valoare totală
de peste 40 milioane euro pentru creșterea
confortului și a calității actului educativ, precum și pentru a se achiziționa echipamente
moderne, potrivite cerințelor actuale din
învățământ”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Bilete pentru transport gratuit, destinate persoanelor
cu handicap
Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mureş anunţă
persoanele interesate de faptul că în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr 1017/2018, privind modalitatea de acordare a drepturilor la
transport interurban gratuit persoanelor cu
handicap, va elibera biletul unic de călătorie
gratuită, începând cu data de 1 februarie.
Utilizarea biletului unic de călătorie gratuită,
facilitează circulaţia neîngrădită a persoa-

nelor cu handicap, a însoţitorilor acestora şi
asistenţilor personali, cu oricare din mijloacele de transport interurban.
„Eliberarea acestui bilet de călătorie gratuită
se face de către DGASPC numai în baza cererii persoanei cu handicap, reprezentantului
legal, asistentului personal sau alte persoane
cu împuternicire notarială în acest sens, dată
de către persoana cu handicap/reprezentantul legal.

Totodată, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilul Mureş informează
faptul că „din data de 1 ianuarie 2019, plata prestaţiilor sociale pentru persoanele încadrate în grad de handicap, referindu-ne
la îndemizaţia lunară şi bugetul personal
complementar lunar, vor fi efectuate de către
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Mureş, conform Hotărârii de Guvern
nr. 1019/2018” a anunţat conducerea DGAS-

PC Mureş printr-un comunicat de presă.
Persoanele încadrate în grad de handicap,
care întâmpină întârzieri sau alte probleme
legate de plata acestor prestaţii, sunt rugate să se adreseze Agenţiei Judeţene pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş. TârguMureş, strada Iuliu Maniu, nr. 2, et. 1. telefon
0265.265.600, 0265.265.601

„Anglia nu este o altă ţarã, ci este o altă lume!”

Reghineanul Jenei Faithful Zoltán a petrecut o scurtă perioadă peste hotare, dar a fost
timp suficient încât să realizeze diferenţele
dintre ţara ce l-a găzduit şi ţara în care s-a
născut. Acesta a postat pe pagina personală
de facebook un text care ar trebui să-i facă pe
cei sus puşi să ia mai multe măsuri, oferindule mai mult sprijin persoanelor cu dizabilităţi
pentru un trai mai bun.
„Încet ajung la sfârşitul excursiei mele din
Anglia. Aproape că au trecut cele două luni,

o perioadă pe care nu am s-o uit niciodată.
În afara faptului că am stat cu preaiubiții
mei, a fost un sentiment plăcut să fiu într-o
altă lume, o lume în care o persoană cu dizabilitate nu este limitată ca acasă. Aici posibilităţile sunt nelimitate. Orice face un om perfect sănătos, poate face cu uşurinţă şi unul
cu probleme de sănătate. Dacă vrei, te poţi
urca cu motorul în autobuz sau în tren şi poţi
să călătoreşti în orice oraş doreşti, oriunde
vrei să mergi sau orice loc vrei să vizitezi cu

motor sau cu scaunul cu rotile, o poţi face
fără probleme şi asta e o senzaţie incredibil
de plăcută, te face să uiţi că tu eşti o persoană
cu dizabilitate. Acesta e unul dintre motivele
mele pentru care nu prea aştept să merg acasă, la noi în ţară nu te poţi mişca liber, eşti
foarte limitat, posibilităţile sunt foarte puţine
şi stim bine că, din păcate, în viitorul apropiat nu prea sunt şanse ca în acest sens să se
schimbe ceva! La început îmi era frică că nu
voi rezista atât de mult, iar acum mi-e frică
că n-o să rezist prea mult acasă. Nu mă înţelegeţi greşit! Mi-e dor de părinţi, de prieteni,
de cunoştinţe şi de rude, dar Anglia este un
rai pentru persoanele cu dizabilităţi. Aici nu
există un loc public, o atracţie turistică sau
vreo clădire care să nu fie dotat/dotată cu
rampe pentru coborâre sau urcare sau chiar
lifturi. Aici se pune un accent uriaş ca să uşureze viaţa acestor persoane. Un exemplu ex-

celent se vede în poză. Zilele astea am vizitat
o Biserică Reformată englezească (Reformed
Church) pentru a doua oară şi pe lângă mult
obişnuita rampă, este pus un afiş pe perete pe care scrie „vă rugăm sunaţi la sonerie
pentru ajutor” şi cineva va ieşi şi va ajuta
persoana în cauză ca să urce pe rampă etc...
Acest lucru pentru mine este ceva ieşit din
comun. Şi credeţi-mă că nu ar fi chiar aşa de
greu ca şi acasă în România să fie la fel, dar
din păcate ducem lipsă de VOINŢĂ şi încă
ceva, de BUN SIMŢ, să simţi şi să rezonezi
cu persoanele cu probleme de sănătate şi să
realizezi care sunt nevoile, problemele şi mai
ales obstacolele zilnice cu care se confruntă
ele! Din acest punct de vedere şi din multe
altele, Anglia nu este o altă ţarã, ci este o altă
lume!” este mesajul transmis de Jenei Faithful Zoltán prietenilor de pe facebook.
foto: Jenei Levente
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O jumătate de secol dedicat fotografiei

Codruţa ROMANŢA

Dacă în trecut, poate cu zeci de ani în urmă, fotografiile se făceau doar la ocazii speciale, când fotograful era fie chemat acasă, fie avea chiar el un studio foto, acum trăim alte vremuri. Obiceiurile
s-au schimbat şi nu ne mai punem mereu la patru ace pentru a face o fotografie. Astăzi a apărut fotografia digitală, selfie-ul şi pozele făcute oricând şi aproape oriunde.

Nu doar ustensilele de lucru s-au schimbat,
ci şi oamenii şi pretenţiile lor. „În trecut nu
se fotografia fiecare moment din nuntă. Mergeam cu trei role de film, făceam aproximativ o sută de poze pe care le băgam într-un
album, erau pozele esenţiale, poze de grup
şi câteva cu mirii. Acum e cu totul altceva...”
spune Balasz Csaba.

Primii paşi spre fotografie
Odată cu trecerea timpului, fotografia a evoluat, trecându-se de la fotografia pe film la
cea digitală.
Balasz Csaba avea zece ani când a intrat în
minunata lume a imaginilor. De atunci s-au
scurs 50 de ani, dar pasiunea continuă să fie
parte din el. Primul contact cu fotografia
l-a avut la cercul foto de la actualul Club al
Copiilor. „Câţiva colegi s-au înscris la cercul foto de la Casa Pionierilor şi-am zis să
mă înscriu şi eu” îşi începe povestea Balasz
Csaba. De aici a început totul. A fost scânteia care a aprins flacăra pentru zecii de ani
ce au urmat. Acolo, la actualul Club al Copiilor, l-a avut profesor în primul an pe Valter baci, apoi, după ce acesta s-a pensionat,
paşii în lumea fotografiei în cadrul cercului
de cineclub i-au fost ghidaţi de Andrei Fabian, până la sfârşitul clasei a VIII-a. Cu acest
profesor a păstrat legătura mulţi ani, fiindu-i
în continuare mentor, colaborând o perioadă, profesor alături de care a lucrat la câteva
filme. Ascultându-l, mai beau o gură de apă,
realizând cât de puţine cunosc despre această
pasiune şi trecutul ei. Fotografia s-a ridicat la
rang de artă.
Balasz Csaba a alocat mult timp acestei pasiuni şi o face chiar şi astăzi, chiar dacă tehnica
de lucru e cu totul alta. Aparatura s-a schimbat, dar el a rămas prins în mrejele acestei
lumi, reuşind să se adapteze vremurilor. Cu
paşi înceţi, a trecut de la fotografia pe film
alb negru, la fotografia cu film color, până la
aparatele digitate din vremurile de azi.
I-au trecut prin mâini mai multe aparate
foto, aparate ruseşti din interiorul cărora au
ieşit frumoase amintiri pe care le priveşte
din când în când. Primul aparat foto a fost
un Smena 6, urmat de un Fed. A intrat apoi

„... „Fotografia este o pasiune care mă linişteşte, în care-mi găsesc
refugiul... „ Balasz Csaba, fotograf.

în posesia unui aparat Praktica, dar care n-a
avut o viaţă prea lungă alături de el, fiindui furat de pe bicicletă, aşa că l-a înlocuit cu
un Zenit. După Revoluţie, când aparatele de
fotografiat erau să zicem, mai accesibile, şi-a
luat primul aparat Nikon, pe film, firmă căreia i-a rămas loial şi în zilele de azi.
Pe digital a trecut abia după anii 2000. Trecerea de la film la digital, nu a considerat-o
grea, ci s-a adaptat vremurilor, dar a fost o
provocare pentru care, înainte de „migrare”
a adunat informaţii. „Nu a fost greu pentru
că am citit, am studiat mult despre aparatura
digitală, până am reuşit să strâng bani suficienţi pentru primul aparat digital”.
Cu toate că vremurile s-au schimbat şi s-a
familiarizat cu epoca digitală, Balasz Csaba
consideră că „tot perioada fotografiilor pe
film era mai frumoasă pentru mine. Atunci
totul era un mister, trebuia să aştepţi. După
ce făceai poza, nu puteai vedea imediat rezultatul. Trebuia să ştii să faci o poză ca să
iasă bine. Însă acum, dacă ai făcut o poză
care nu a ieşit aşa cum trebuie, o ştergi, faci
alte reglaje şi repeţi cadrul. Atunci apărea curiozitatea până când developai filmul să vezi
cum apare în negativ. Astăzi pot spune că e o
domnie chiar şi în ceea ce priveşte editarea
fotografiilor. În trecut, cum declanşai aparatul, aşa aveai imaginea. Acum te poţi juca cu
imaginea” menţionează Balasz.

Primul laborator foto
După ce a terminat clasa a noua şi-a achiziţionat şi primul laborator foto. A reuşit
asta după ce a muncit în perioada vacanţei
de vară la pădure, iar din banii câştigaţi, a
cumpărat primul laborator. „Atunci nu era
ca acum, că îţi cumpără părinţii aparat sau
orice ai nevoie. Dacă voiam ceva, munceam
pentru acel lucru. Laboratorul cumpărat de
mine era cumpărat aşa pe sub mână, de la
cineva la mâna a doua, nu era nou. În bucătăria părinţilor am făcut o cameră obscură,
am instalat laboratorul unde am scos primele mele fotografii” îşi aminteşte Balasz Csaba.

Abia după anii 80 a făcut fotografii color pe
film, asta fie pentru că se găseau greu, fie filmele color erau destul de scumpe. „Când am
trecut pe film color, am fost nevoit să schimb
şi laboratorul. Aparatul de mărit pe care-l foloseam la cele alb negru, nu mai era compatibil cu cele color. Aveam nevoie de alte filtre,
alte soluţii”.
Una dintre vechile fotografii, chiar printre
primele fotografii făcute la Balasz Csaba,
pe când era încă elev la cercul de la Clubul
Copiilor este o imagine a cartierului Mihai
Viteazu, pe când acesta se afla în construcţie.
Fiecare fotograf are un stil care-i este mai
drag. Unii sunt pasionaţi de portrete, însă
Balasz Csaba preferă peisajele. „Sunt mai
apropiat de peisaje, de instantanee. Am fotografiat şi portrete, dar nu m-au atras atât
de tare, asta pentru că nu-mi plac fotografiile
regizate, cele în care pui personajul într-un
anume loc, făcându-l să zâmbească” mărturiseşte acesta, continuând că în ceea ce priveşte nuanţele fotografiilor „sunt fotografii care
arată mai bine alb negru, le dă o nuană, o expresie. Pe de altă parte, sunt fotografii color
care scot esenţa pozei”.
De-a lungul anilor, a participat la nenumărate evenimente, a descoperit obiceiuri din diferite zone ale ţării, a cunoscut multă lume.
A avut câteva fotografii expuse la Casa de
Cultură, cu ocazia Zilelor Culturale Maghiare. De-a lungul anilor, a participat şi la câteva
concursuri de fotografie, de pe urma cărora
câteva dintre fotografiile lui, au fost parte din
expoziţii naţionale.
„Nu erau atât de mulţi fotografi în oraş, dar
erau cunoscuţi. Îmi place să văd că tineretul
se îndreaptă spre fotografie. E adevărat că
e mult mai accesibil acum, putându-ţi mai
uşor cumpăra un aparat foto. Pe atunci nu
oricine avea un aparat foto, iar de telefoane
mobile cu cameră foto, nici nu poate fi vorba” îmi povesteşte Blasz Csaba.
Fiul său a luat-o pe acelaşi drum, devenind
unul dintre cei mai cunoscuţi fotografi ai judeţului Mureş şi e mândru de asta „Cred că

de la mine a prins dragul de fotografie. L-am
luat cu mine la câteva nunţi şi a prins gustul”.

A lucrat în televiziune...
Timp de zece ani a lucrat la prima televiziune din Reghin, fiind printre pionierii
TVReghin. Aici, a fost o vreme cameraman,
şi-apoi s-a ocupat de partea de editare a ştirilor. „Editările se făceau pe videoplay-ere, nu
aveam calculatoare. Erau cuplate între ele, pe
unul se reda, pe un altul înregistrai şi tăiai.
Erau videoplay-ere şi recordere profesionale
pe care reglai de la ce secundă, la ce secundă
vrei să îţi înregistreze de pe banda de pe cameră. Caseta de pe cameră, o băgam într-un
videoplayer şi de pe celălalt videoplayer alegeam secvenţele de care aveam nevoie... Nu
ştiu ce să zic, dar eu am lucrat mai repede
atunci, folosind acea tehnică. Am crezut că
dacă o să am calculator pe care să pot edita, va merge mai repede, însă nu e chiar aşa.
Acum durează mai mult, mă străduiesc mai
mult, sunt efecte, sunt reglaje cu care trebuie
să lucrezi” spune Balasz Csaba.
Am plecat de la întâlnirea cu Balasz Csaba
cu dorinţa de a căuta cât mai multe date despre ceea ce a însemnat în trecut fotografia, în
vremurile când eu, nici nu existam.
foto: Balasz Csaba
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Înscrie-te la festivalul de film făcut de adolescenţi

4
Codruţa ROMANŢA

Dacă eşti elev şi ai între 14 şi 18 ani, eşti pasionat de film, acum ai şansa de a te remarca. Eşti aşteptat să te înscri la ediţia a şaptea a festivalului Super destinat filmelor făcute de adolescenţi.
Cei interesaţi trebuie să îndeplinească condiţiile regulamentului pe care-l găsiţi postat
la adresa superfestival.ro. Festivalul acceptă
filme de orice gen și pe orice teme, ele nu trebuie să depășească 40 de minute, dar în cazul
în care astfel de filme sunt înscrise, poate fi
posibilă, totuși, organizarea unei proiecții
speciale. De menţionat faptul că nu se acceptă filme care instigă la ură sau discriminare
față de anumite categorii de persoane sau
grupuri sociale.
Pentru filmele din competiție se vor acorda:
premiul pentru cel mai bun film, mențiunea
juriului, premiul publicului, unde juriul va fi
format din cineaști și critici de film.

Despre festivalul Super

Ceea ce e specific pentru Super, față de alte
festivaluri, e că doar liceenii își pot proiecta
filmele aici, deci e vorba de talent înnăscut,
de pasiune, și nu de școli sofisticate de film

sau de vreo tehnică artificială. „Nu avem
bugete mari sau aparate de cea mai înaltă calitate, dar scurt-metrajele noastre, ale
adolescenților, sunt reacții imediate la lumea
în care trăim, sunt experimente de viață, în
care alți tineri se pot regăsi. Festivalul încurajază tinerii care au făcut deja film, dar și
pe cei care vor să înceapă acum, prin multe
ateliere și cursuri. Super trebuie să existe în
primul rând pentru că, în școli, rareori ni se
vorbește serios despre film, rareori suntem
încurajați să facem așa ceva. Mulți „ca noi”
au nevoie de un astfel de impuls pentru a se
apuca și ei să facă ceea ce le place. Și cei care
au deja „preocuparea cinematografică” trebuie să știe că, după multele „lupte” prin care
trec încercând să-și regizeze filmele, au un
loc unde să le proiecteze” spun organizatorii.
Înscrierile se pot face până în data de 1 martie, iar rezultatele selecției vor fi anunțate
până pe 10 mai. (C.R.)

A.J.O.F.M. Mureş organizează selecție pentru studenții care
doresc să lucreze în Germania în vacanța de vară
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Mureş anunţă organizarea selecției
pentru studenții care doresc să desfășoare o
activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei
pe perioada vacanței de vară, minim 2 luni.
Pot participa studenții cu vârsta cuprinsă intre 18 – 35 de ani, care urmează cursuri de zi,
la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au cunoștințe bune/

foarte bune de limba germană.
Pentru anul 2019, sunt disponibile 30 de
posturi în domeniul hotelier – gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), in
producția industrială și în domeniul serviciilor.
Studenții care au domiciliul în judeţul
Mureş sau sunt inregistrați la o instituție
de invățământ superior din acest județ, se

pot adresa consilierului EURES din cadrul
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Mureş, str.Iuliu Maniu nr.2, în vederea înregistrării dosarelor.
Înregistrarea se va desfășura in perioada 14
ianuarie 2019– 14 februarie 2019, in intervalul luni – joi, orele 09.30 – 15.30 și vineri,
orele 09.30 – 12.30.
Informații suplimentare cu privire la

condițiile de mediere, documentele necesare inregistrării dosarelor, precum și
instrucțiunile de completare a acestora, pot fi
solicitate la numerele de telefon 0265.266553
sau 0265.269247, interior 109 sau se găsesc
pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureş, www.anofm.ro.
(C.R.)

2019 - anul sporturilor cu motor în județul Mureș
Președintele Consiliului Județean Mureș,
Péter Ferenc și directorul Complexului Transilvania Motor Ring, Thomas Moldovan, au
prezentat în data de 17 ianuarie, în cadrul
unei conferințe de presă, obiectivele pentru
anul 2019 în ceea ce privește administrarea și
valorificarea Complexului din Cerghid.
Din punct de vedere administrativ, de la
momentul organizării în luna noiembrie a
evenimentului de inaugurare a Complexului,
echipa de administrare a acestuia a demarat
procedurile necesare în vederea omologării
circuitului. Astfel, au fost deschise dosare
de omologare pentru Transilvania Motor
Ring la Federația Română de Automobilism Sportiv, Federația Română de Motociclism, Automobil Clubul Român și Federația
Internațională de Automobilism.
„Dosarele de omologare au fost deschise și
practic prin aceste documente se va atesta că
circuitul îndeplinește cerințele de siguranță,
cele legate de dotări și căi de acces, pentru
organizarea de competiții. Am parcurs pri-

mele etape privind omologarea la forurile de
profil și, cu unele mici modificări, vom putea
obține și omologarea internațională. Sperăm să avem primul certificat de omologare
națională în următoarele 2-3 luni”, a declarat
directorul Complexului Transilvania Motor
Ring, Thomas Moldovan.
De asemenea, în perioada următoare, plenul
Consiliului Județean Mureș va lua în discuție
modificarea Regulamentului de Organizare
și Funcționare a Complexului. Astfel, se va
supune votului consilierilor județeni, o nouă
grilă de tarifare cu privire la utilizarea Complexului, modificări privind cuprinderea
unor tipuri de competiții sportive, posibilitatea organizării de track days precum și completări cu privire la posibilitatea de închiriere a spațiilor comerciale existente în incinta
Complexului.
Președintele Consiliului Județean Mureș,
Péter Ferenc, a subliniat că în bugetul
județului pentru anul 2019 vor fi incluse
sume în vederea extinderii zonelor de par-

care și a construirii unui nou drum de acces
către Complex.
„Mă bucur că există interes pentru acest
Complex și că am reușit la finalul anului
trecut să demarăm activitatea și să formăm
echipa de administrare. Ne-am propus pentru acest an mai multe investiții, dar în acest
moment lucrăm la realizarea de expertize și
studii de fezabilitate pentru că îmi doresc să
avem o viziune clară și pe termen lung a dezvoltării Complexului. Sigur, principalele neajunsuri sunt legate de parcare și de drumul
de acces și, în funcție de alocarea bugetară
pe care o vom primi, vom stabili care sunt
sumele pe care le putem prevedea în bugetul
pe anul 2019”, a spus Președintele Consiliului
Județean Mureș, Péter Ferenc.
Organizatorii de evenimente dedicate sporturilor cu motor au arătat un interes deosebit pentru Transilvania Motor Ring. Astfel,
Federația Română de Motociclism a inclus
în calendarul competițional pentru perioada 20-22 septembrie 2019 desfășurarea în

județul Mureș a Campionatului Est European de Motociclism Viteză.
Federația Română de Automobilism Sportiv
a inclus în calendarul competițional pentru
anul 2019, un număr de 9 competiții de automobilism, respectiv 12-14 aprilie Time
Attack-2 etape, 26-28 aprilie Drag Racing,
24-25 mai Campionatul Național de Vehicule Istorice, 07-09 iunie Drag Racing, 5-7 iulie
Campionatul Naţional de Vehicule Electrice
şi Energii Alternative +Time Attack 2 etape,
26-28 iulie Drag Racing, 06-08 septembrie
Drag Racing, 4-6 octombrie Time AttackRezervă, 18-20 octombrie Drag Racing.
Automobil Clubul Român și-a exprimat
intenția de a organiza 3 evenimente în acest
an la Transilvania Motor Ring și există negocieri avansate în vederea organizării Campionatului Național de Karting. De asemenea,
există rezervări pentru mai multe evenimente particulare.
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Ştefan Manea, preşedintele CJE Mureş

„...sistemul de învățământ are foarte multe lipsuri”

Codruţa ROMANŢA

Ștefan Manea are 16 ani, este elev la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” din Târnăveni, în clasa a XI-a, specializarea Științe ale Naturii - Intensiv Engleză. De mai bine de un an reprezintă elevii
din judeţul Mureş, fiind preşedintele CJE Mureş. Despre funcţia pe care o are, drepturile şi obligaţiile elevilor, aflaţi din interviul de mai jos:
Rep.: De cât timp deţii funcţia de preşedinte CJE şi de ce ţi-ai dorit această funcţie?
Ce înseamnă pentru tine?
Ştefan Manea: Am fost ales în funcție în
luna noiembrie 2017, deci sunt președinte al
CJE Mureș de un an și 3 luni. Cu câteva zile
înainte de Adunarea generală a CJE Mureș
în cadrul căreia am fost ales, eram hotărât să
renunț, pentru că nu credeam că am șanse.
Însă mi-am amintit populara zicală conform
căreia „Încercarea moarte n-are”, așa că am
decis ca, în ciuda fricii și descurajării pe care
le simțeam, să candidez. În cel mai rău caz,
m-aș fi ales doar cu experiența unei astfel de
„aventuri”. Cred că am avut instinctul de a
candida pentru că mă săturasem să mă plâng
de ceea ce se întâmplă în școală fără să fac
nimic.
Acum, funcția de președinte CJE înseamnă
pentru mine faptul că elevii care fac parte
din mișcarea de reprezentare au avut încredere în mine că îi voi reprezenta cât mai bine
posibil atât la nivel județean, cât și la nivel
național, în Adunarea generală a Consiliului
Național al Elevilor.
Rep.: Care este de fapt rolul unui preşedinte al CJE? Cu ce se ocupă el mai exact?
Ş.M.: Președintele, ca în orice structură, se
asigură de buna funcționare a structurii și,
în cazul nostru, și a substructurilor (Consiliile Școlare ale Elevilor). Pe lângă prezidarea
Adunărilor generale și conducerea ședințelor
Biroului executiv, președintele reprezintă structura atât în relația cu factorii decizionali (ISJ, direcțiunile școlilor, primării
etc.) și cu diferiții parteneri, cât și la nivelul
Adunării generale a Consiliului Național al
Elevilor, unde este membru cu drept de vot.
Ca președinte, trebuie să mă asigur că regulamentele și legile în vigoare sunt respectate
și că elevii chiar sunt în centrul sistemului
județean de educație.
Rep.: CJE Mureş a lansat campania Lege vs.
Reputaţie. Despre ce este vorba mai exact?
Ş.M.: Am decis să lansăm această campanie
în urma câtorva sesizări cu privire la încălcări ale drepturilor elevilor, cum ar fi obligativitatea purtării uniformei sau sancționarea
elevilor prin note. Prin „Lege vs. Reputație”,
vrem să verificăm regulamentele unităților
liceale de învățământ, pentru a identifica articolele care nu sunt în concordanță cu legea
în vigoare. Astfel, noi sperăm ca abuzurile
cauzate de prevederi ale unor documente
elaborate incorect, să înceteze.
Rep.:Dacă ar fi să faci un raport al activităţilor, din ceea ce ţi-ai propus, ce ai reuşit să
faci ? Mai precis, ce proiecte ai reușit în ca-

terminarea liceului? Dar tu vrei să urmezi
o facultate peste hotare?
Ş.M.: Nu, nu vreau să fac facultatea în afară, cu toate că tentația este extrem de mare.
Personal, până în clasa a IX-a mă vedeam
făcând facultatea în Anglia, însă am decis
să mai acord o șansă țării și să mă implic în
schimbarea ei, pentru că, dacă fugim toți
de greutăți, condamnăm țara pierzaniei.
Eu voiam să plec din două motive: pentru
că vedeam neregulile care se întâmplau în
învățământ și nu voiam să am de-a face cu
așa ceva și la facultate, dar și pentru că vedeam problemele cu care se confruntă adulții
din cauza oamenilor de la putere și a deciziilor acestora.

litatea ta de președinte și ce iți mai propui
până la terminarea mandatului?
Ş.M.: În primul an, ne-am axat foarte mult
pe organizarea internă, pentru că, atunci
când am preluat structura, starea acesteia
nu era tocmai îmbucurătoare. Însă în acest
timp, am reușit să avem și câteva demersuri:
strângerea a peste 3000 de semnături în cadrul campaniei „Planurile-cadru au nevoie
de o schimbare reală” sau lansarea Raportului privind Implementarea Statutului Elevului la nivel Județean.
Anul acesta, începem cu această campanie,
însă am vrea să milităm și pentru înființarea
Consiliilor Consultative pe Probleme de Tineret (CCPT-uri) pe lângă primăriile din
județ, astfel încât vocea tinerilor să fie ascultată de către decidenți.
Rep.: Ştiu elevii că sunt reprezentaţi, că au
drepturi, dar şi obligaţii?
Ş.M.: Noi mereu amintim elevilor că avem
atât drepturi, cât și obligații. Și la fel fac și
cadrele didactice, chiar dacă se tinde spre
amintirea doar a obligațiilor din partea acestora. Cât despre reprezentare, în fiecare liceu
din județ există câte un Consiliu Școlar al
Elevilor, iar prin această campanie sperăm ca
elevii să înțeleagă scopul Consiliului Elevilor
și mai bine.
Rep.: Care sunt cele mai frecvente probleme de care se lovesc elevii din Mureş?
Ş.M.: Din câte știm, elevii mureșeni întâmpină probleme legate de uniforme (obligativitatea de a o purta și sancționarea elevilor

pentru nepurtarea ei - lucruri interzise prin
lege), de imposibilitatea părăsirii incintei
școlii de către elevii majori și, uneori, de lipsa
de obiectivitate din partea profesorilor.
Rep.: Care este relaţia Consiliului Judeţean
al Elevilor cu Inspectoratul Şcolar Judeţean?
Ş.M.: În momentul de față avem o relație
bună cu Inspectoratul Școlar Județean
Mureș, întrucât aceștia ne oferă spațiul în
care noi desfășurăm Adunările generale ale
CJE Mureș.
Rep.: Cum ai caracteriza învăţământul din
România şi ce ai schimba la actualul sistem
de învăţământ?
Ş.M.: Ca să fiu sincer, cred că sistemul de
învățământ are foarte multe lipsuri. De la
curriculumul învechit și pâna la lipsa psihologilor școlari, se pot identifica prea multe
probleme grave, cum ar fi lipsa unei baze
materiale adecvate sau gradul scăzut al igienei din școli. De schimbat, din nou, ar fi prea
multe lucruri ca să le pot enumera. Însă la ce
aș lucra prima dată ar fi mentalitatea cu care
vedem problemele; trebuie să încetăm să căutăm metode de a îmbunătăți sistemul artificial ascunzând mizeria sub „preș” și spunând
că nu mai există. Pentru ca o schimbare să fie
reală, e nevoie de sute de consultări cu actorii
sistemului de învățământ, și abia apoi creionarea unei soluții.
Rep.:Care crezi ca ar fi motivul pentru care
tinerii vor să studieze în străinătate după

„Seminţe libere” la Muzeul Etnografic

După un succes al primelor două ediţii, iată
că organizatorii pun la cale o nouă întâlnire
destinată celor interesaţi de agricultură prin
intermediul evenimentului „Seminţe Libere”.
De această dată, evenimentul se va desfăşura
la Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin, sâmbătă, 2 februarie, între orele 10:00
şi 16:00. „Ne vom bucura de un ceai cald
și vom împărtăși din surplusul de semințe
de legume, flori, plante decorative, arbuști
și pomi fructiferi, preferabil tradiționale,
preluate și cultivate de la o generație la alta
ori provenite din grădina proprie, dacă nu,
cu specificarea sinceră a provenienței lor:
din grădina proprie, de la o rudă din străi-

nătate, din magazin. Nu e nevoie să dai ca
să primești, totul e oferit în mod gratuit, așa
cum Natura ni le-a oferit nouă. Sunt invitați
la această sesiune în special fermieri, grădinari pricepuți, actuali și viitori salvatori de
semințe, mici cultivatori bio sau susținători
ai lor, să aflăm mai multe împreună despre
propagarea semințelor tradiționale și să
aflăm și care sunt nevoile cultivatorilor ce
doresc să promoveze pe mai departe gustul
adevărat al legumelor tradiționale.” spun organizatorii.
La eveniment va participa şi Adina M. Moise, inițiator al mișcării „Semințe Libere”,
care va împărtăși celor prezenţi despre „Casa

Semințelor - Banca de semințe a comunității”,
noul proiect-parteneriat al Asociației România în Tranziție cu Asociația Internațională
Arche Noah, cu experiență de peste 30 de ani
în salvarea semințelor.
Răzvan Ilieș și Cristian Man vor prezenta
proiectul „Învățăm în grădină” - grădină în
curtea școlii și Regreen - Compost de cartier - grădină comunitară + plan de colectare deșeuri compostabile și realizarea de
îngrășământ.
Claudia Rânja va vorbi despre Flora - bibliotecă de semințe, dar și despre practici sustenabile în mediul urban, urmată de Daniel P.
Hirschi care îi va introduce pe cei prezenţi în

Rep.: Cum vezi relaţia profesor – elev?
Ş.M.: Fără doar și poate, relația dintre profesor-elev trebuie să fie o relație de la egal
la egal, bazată, în primul rând, pe respect și
înțelegere. E clar că profesorul are o anumită experiență de viață, însă absolvirea unei
facultăți nu permite nimănui să uite că suntem oameni. Pe scurt, relația ar trebui să fie
una plăcută, astfel încât atât elevul, cât și profesorul, să se simtă confortabil în timpul orelor. Însă din păcate, încă există profesori care
nu acceptă să primească critică constructivă
din partea elevilor -lăsându-ne impresia că
suntem inferiori- și care sunt de părere că
procesul de învățare-predare se bazează doar
pe însușirea unor noțiuni din caiet, fără ca
predarea să fie interactivă, să antreneze și să
motiveze elevul, dând vina ulterior pe tehnologia la care avem acces sau chiar pe părinți,
pentru că nu ne învață ce înseamnă respectul.
Rep.: Cum crezi că va arăta sistemul de
învățământ peste 10-15 ani?
Ş.M.: Sincer, cu toate aceste schimbări, nici
nu știu ce să mai cred. Totuși, speranța mea e
că, la un moment dat, ne vom da seama care
sunt nevoile reale ale elevilor, care sunt beneficiarii primari ai educației, și implicit cum
ar trebui să arate sistemul, fără a încerca să
copiem alte sisteme din țări mult mai dezvoltate decât a noastră.
Rep.: Dacă ar fi să le comunici ceva tuturor
elevilor din Mureş, ce le-ai spune?
Ş.M.: Le-aș spune să nu se teamă! Să nu se
teamă să își exprime opiniile, să nu se teamă
să ia atitudine împotriva neregulilor și să nu
se teamă să fie diferiți. Le-aș mai spune să
nu uite că, oricât de mult s-ar încerca asta,
nimeni nu ne poate lua talentele, gândurile,
ideile, concepțiile și că diferențele dintre noi
sunt ceea ce ne face opiniile atât de relevante.

lumea policulturilor și a habitatelor diverse
pe care le-a creat în microferma de la Voivodeni, vorbind şi despre oportunitatea valorificării produselor culinare obținute, prin
evenimente gastronomice.
Prezenţi vor fi şi Németh János şi Németh
Mária care vor aduce în discuţie construcțiile
cu materiale naturale, dezvăluind din
experiențele lor de la Coliba Verde.
Şi pentru ca atmosfera să fie şi mai plăcută
eşti invitat să duci cu tine bucate de acasă pe
care să le puteţi gusta împreună.
(C.R.)
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Ziua Unirii Principatelor Române a fost marcată şi la Reghin printr-un eveniment organizat de Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Reghin la Casa de Cultură „Eugen Nicoară”. Seara a
început în acordurile fanfarei Municipiului Reghin, moment urmat de o lecţie de istorie predată de profesorul Sabin Urzică. Două nume mari ale muzicii populare româneşti au urcat pe scenă, în
aplauzele celor prezenţi, Grigore Leşe şi Sava Negrean Brudaşcu, alături de profesorul Ioan Berci. Sala arhiplină, a fost dovada că spectacolul şi artiştii au fost mult aşteptaţi de publicul reghinean.

La eveniment a luat parte și Mircea Dușa
– prefectul județului Mureș, Vasile Gliga și
primarul Municipiului Reghin, Maria Precup. „Dragii mei, vă rog să fiţi fericiţi, să fiţi
buni, să fiţi uniţi. În seara asta am asistat la o
lecţie de patriotism, o lecţie de spiritualitate.
Le mulţumesc celor din sală, invitaţilor că au
luat parte la un eveniment deosebit. Cred că
au trăit alături de noi şi cei care au privit de
acasă spectacolul la televizor” a declarat primarul Municipiului Reghin, Maria Precup.

Reghinul – capitala culturală
Primul care a urcat pe scenă a fost Grigore
Leşe. Prezent la Reghin, înainte de a se prezenta în faţa publicului, artistul a vorbit despre programul prezentat în municipiul nostru cu această ocazie. „ Am venit cu drag la
Reghin. Cred că sunt a treia oară cu un concert aici. Am venit să spun o poveste despre
secolul de dor, despre România, despre evenimentele importante. Ce înseamnă pentru
mine de fapt când spun povestea Centenarului?! Înseamnă Siberia, Galiţia, Aiud, Sighet,
Cernăuţi, Chişinău. Sunt poveşti cu durere.
Evenimentele acestea, din acel secol, au creat melodii de jale, de dor, de înstrăinare. Am
venit să spun o poveste adevărată. În scenă
sunt singur singurel. Un singur glas am pe
care eu îl numesc glasul lui Dumnezeu. Este
un sunet de glas care se aude pe dedesupt, iar
eu îl numesc glasul lui Dumnezeu. Pe scenă
sunt trei instrumentişti, care intră între momentele acestea cu aceeași linie melodică,
adică una de jale şi un discret acompaniament la melodii. Nu desfăşor un recital, trecând dintr-o melodie în alta fără să spun o
poveste, unică la Reghin. Am fost chemat şi
la Iaşi, la Focşani, dar dacă cineva mă întreabă unde este capitala culturală în seara asta,
eu zic că la Reghin” a specificat Grigore Leşe
despre spectacolul susţinut la Reghin.

Străbunicul...
Grigore Leşe a vorbit şi despre primele lecţii de viaţă învăţate pe Valea Lăpuşului de
la străbunicul său. „Străbunicul meu m-a

„... „Am avut în 2018 concerte senzaţionale. Cu cât îmbătrânesc, cânt

mai bine şi cu mai multă energie. Am început concertele în 2018 la Atena, am fost la Torino, la Bruxelles, la Festivalul Internaţional Sackspiers,
la Festivalul „Blaga”, am fost la Coloana fără de Sfârşit la Târgu Jiu unde
am spus o poveste împreună cu lăutarii. Am fost în toată lumea asta pentru că am experimentat departele. Ca să te poţi cunoaşte pe tine trebuie
să ai experienţa departelui. Dacă nu o ai, nu ai cum să te vezi. Dacă tu te
crezi buricul pământului, nu e de ajuns. Se vorbeşte mult despre patriotism, dar niciodată nu poţi ştii ce este în sufletul oamenilor până nu
trăieşti cu ei. Trebuie să fii viu! Asta îmi place şi mie pe scenă, să fiu viu!„
Grigore Leșe.
legănat, el m-a crescut până la patru – cinci
ani. Mi-a spus o poveste. Străbunicul meu a
fost în America şi în seara asta o să cânt şi
un cântec despre America, care se leagă de
străbunicul meu, Grigore. Am fost prin locurile unde a ajuns prin 1908 – 1910. Mi-a povestit despre cum e lumea, cum să trăieşti în
rânduială, umblam cu el la toate sărbătorile
importante de peste an, la Paşti, la Crăciun,
la Rusalii, tot timpul mă lua de mână şi mă
ducea cu el. Am fost cu ei la înmormântări,
la jocul satului” îşi aminteşte Grigore Leşe.

Mai mulţi Grigore Leşe sub
aceiași pălărie

O pălărie, mai mulţi Grigore Leşe. Aşa se descrie artistul, care mărturiseşte că a avut nevoie de 62 de ani să ajungă să cânte în toată
lumea. „Sub pălăria asta, pălărie cu streşină,
sunt mai mulţi Grigore Leşe: este Grigore artistul, Grigore – muzicologul, Grigore – realizatorul de emisiuni şi este şi Grigore Leşe
– omul. Sunt multe poveşti sub streşină, oamenii nu mă ştiu până în capăt. Ei mă ştiu de
artist. Şi mama mi-a spus asta „măi Grigore,
nu e bine să îţi areţi toţi dinţii la oameni” şiam ajuns la vorbele mamei. Toţi Grigorii de
sub steşină îs buni, dar cel mai mult şi mai
mult ţin la Grigore artistul. Când vrei să te
confrunţi cu oamenii, trebuie să fie şi Grigore – muzicologul, trebuie să fie şi Grigore
– realizatorul pentru că iată, de ani de zile,

spun o poveste despre ţara asta. Am reuşit să
pun pe DVD-uri toată zbaterea mea de 40 de
ani. Acest material l-am prezentat la Expoziţia Mondială de la Beijing. Urmează ca pe
19 februarie să cânt la Ateneul Român, spun
o poveste, la 65 de ani. Acum 20 de ani a fost
un Grigore, acum 30 de ani a fost alt Grigore,
acum 40 de ani a fost alt Grigore şi acum 62
de ani a fost alt Grigore. Bucuria mare a fost
când tata a fost strigat de mama, că mă auzea mama gângurind pe lângă ea. Aveam trei
ani! Mama l-a strigat pe tata şi i-a zis „Mă
Ion, Grigore a cânta!”. Şi am cântat peste tot,
în toată lumea, dar pentru asta mi-au trebuit
62 de ani” a spus Grigore Leşe.
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ADMINISTRAŢIE

Proiectele Consiliului Judeţean Mureş în decursul acestui an

Codruţa ROMANŢA

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă prioritățile instituției pentru anul 2019. Obiectivele principale vizează lansarea de noi proiecte
de dezvoltare ale județului Mureș, după ce în cursul anului 2018 s-a reușit finalizarea unor investiții importante, demarate cu mai mulți ani în urmă.
Principalele direcții de dezvoltare vizează dezvoltarea sistemului de sănătate,
inițierea construirii celui mai mare centru
de conferințe și evenimente din Transilvania,
realizarea unui ciclotraseu în regiunea Valea
Nirajului, realizarea unui domeniu schiabil
în zona Sovata.

vorbit și nu am reușit până acum, dar aș dori
să facem un proiect prin care să facem o pistă pentru bicicliști, deci pentru cicloturism.
Primul pas aici ar fi obținerea proprietății
de la Ministerul Transportului și în al doilea
rând ar fi proiectarea, să încercăm măcar să
facem un studiu, să vedem care ar fi indicatorii tehnico economici în vederea realizării
unei piste pentru bicicliști pe tronsonul Valea Nirajului, Târgu-Mureș, Ungheni spre
Sovata. Este o cerere imensă, cam în toate
țările există astfel de trasee pe zeci ori poate
pe sute de kilometri, care sunt folosite de către cetățenii UE. Chiar și din România merg
mulți să folosească aceste căi și într-adevăr,
nu numai pentru mișcare, ci pe acest traseu
s-ar putea forma puncte turistice, de informare, puncte chiar de agrement. Așa am
putea dezvolta această zonă” a adăugat Peter
Ferenc.

Sănătatea
Primul subiect dezbătut în cadrul conferinței
de presă a vizat dezvoltarea sistemului de
sănătate ,,Aici suntem de acord cu toții că
sunt foarte multe lucruri de realizat și ceea
ce este foarte aproape de noi este construirea
noului buncăr pentru radioterapie la clinica
de oncologie. Această lucrare a fost demarată în anul 2018, deci există contract ferm
astfel încât în primăvara acestui an trebuie începute lucrările de construcții, până la
sfârșitul anului, acest aparat de radioterapie
trebuie să fie funcțional. Totodată prioritate
este finalizarea clădirii noi de la Clinica de
Urologie. Acolo știți foarte bine că de mulți
ani a fost începută o investiție. În acest moment este o clădire în roșu, fiind importantă
finalizarea lucrărilor la această clădire. Aici
vă pot spune că doi ani de zile am alocat bani
pentru efectuarea unei expertize, dar din cauza unui management nu prea sănătos s-a
realizat doar la sfârșitul anului trecut. Dar
acum această expertiză este realizată, practic
în acest an trebuie să se realizeze un DALI și
licitația pentru lucrările de finalizare” a precizat Péter Ferenc, președintele CJ Mureș.
De asemenea, președintele CJ Mureș a precizat că un lucru foarte important reprezintă alocarea de fonduri pentru aparatură
și pentru lucrări de întreținere și reparații.
,,Probabil cunoașteți situația, avem 17 clădiri
în cadrul Spitalului Județean, care trebuie să

funcționeze până când există acest sistem.
Toate clădirile sunt vechi, majoritatea monumente istorice, dar pentru a avea condiții
normale atât pentru pacienți cât și pentru
cei care lucrează în sistemul de sănătate, în
fiecare an trebuie să dăm tot mai mulți bani
pentru întreținere și pentru crearea unor
condiții normale pe aceste secții. La fel vom
proceda și în acest an” a menţionat Péter Ferenc, președintele CJ Mureș.

Centru de conferinţe şi
evenimente
O altă prioritate pentru 2019 este construirea celui mai mare centru de conferințe
și evenimente din Transilvania, care să se
afle în Târgu Mureș sau în zona adiacentă
a Târgu-Mureșului. ,,Putem să vorbim concret. Avem un nod în zona Ungheni unde
avem aeroport, autostradă, concret un loc
unde se întâlnesc toate tipurile de infrastruc-

tură aeriană și terestră și cale ferată, o zonă
de care se poate apropia oricine. Acestea oferă o posibilitate de a aduce multe persoane,
nu doar din zona turistică, ci și din zona economică pentru organizarea unor evenimente
și a unor expoziții foarte mari. Îmi doresc ca
în bugetul din anul 2019 să existe un studiu
exact pentru alegerea locului și pentru indicatorii tehnico economici să vedem care sunt
sumele și în când timp să ne apucăm de lucru” a adăugat Péter Ferenc, președintele CJ
Mureș.

Cicloturism
Se intenționează preluarea de la Ministerul
Transporturilor a terenurilor de pe traseul
căii ferate CFR, care leagă Câmpul Cetății
de Ungheni, în vederea construirii unui ciclotraseu pentru dezvoltarea turismului în
județul Mureș. „Este o cale ferată dezafectată în regiunea Văii Nirajului, de care am tot

Domeniu schiabil în Munții
Gurghiului
Este vorba de aproximativ 12 km de pârtii de
schi care vor ajunge la altitudinea de 1.600
- 1.700 m. Proiectul este inclus în Masterplanul pentru Dezvoltarea Turismului Național
și urmează demersurile necesare în vederea
realizării documentațiilor de specialitate.
În cursul anului 2019 vor continua proiectele legate de dezvoltarea Aeroportului
Târgu-Mureș, sens în care Consiliul Județean
pregătește un proiect în vederea obținerii de
fonduri europene pentru prelungirea pistei și
dezvoltarea zonei de terminal și a zonei de
parcare a aeronavelor, precum și cele legate
de Circuitul Transilvania Motor Ring unde
se vor căuta soluțiile pentru îmbunătățirea
accesului către Complex și a parcării.

DGASPC Mureş recrutează asistenţi maternali profesionişti
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş a demarat activităţile
de recrutare, selecţie şi evaluare în vederea
angajării de asistenţi maternali profesionişti
în cadrul proiectului “TEAM – UP: Progres
în calitatea îngrijirii alternative a copilului” cofinanţat din Fondul Social European,
Programul Operaţional Capital Uman 2014
– 2020, Axa prioritară 4 Incluziunea Socială
şi combaterea sărăciei derulat în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie.
Persoanele care au nevoie de un loc de mun-

că la domiciliul personal, doresc să îngrijească doi copii cu vârsta între 0 – 7 ani, au o
familie, experienţă de părinte, sunt sănătoase, deţin o locuinţă proprietate personală corespunzătoare, fără cazier judiciar, pot avea
profesia de asistent maternal profesionist.
Pentru a deveni asistent maternal profesionist, persoanele doritoare pot să solicite
informaţii personale la sediul instituţiei din
Târgu-Mureş, str. Trebely nr. 7, corp C, etaj
I, camera 20 la Serviciul Asistenţă Maternală Profesionistă sau prin telefon la numărul 0265.213.512. “La sediul nostru oferim
gratuit toate serviciile, inclusiv informare

privind profesia de asistent maternal profesionist, servicii de evaluare psihologică şi
socială, analizarea documentelor doveditoare depuse de persoane privind starea de
sănătate, situaţia materială, starea locuinţei
şi asigurăm pregătirea profesională la cursul
de pregătire în domeniu. După absolvirea
cursului, persoanele pot fi angajate ca asistenţi maternali profesionişti ai Direcţiei cu
contract de muncă şi vor putea primi copii
în plasament” anunţă reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş printr-un comunicat de
presă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2019 conform prevederilor O.U.G. NR 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor
acte normative şi prorogarea unor termene,
Direcţia de Asistenţă Socială Reghin aduce
la cunoştinţa celor interesaţi, modificările
intervenite la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Astfel, limita maximă a venitului net pe
membru de familie/persoană singură se ma-

jorează la 750 de lei pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi
sau petrolieri.
Pentru intervalul de venituri 540,1 – 750 lei,
cuantumul ajutorului lunar va fi de 20 de lei
pentru toate cele trei tipuri de ajutor pentru
încălzirea locuinţei.
Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei începând cu luna ianuarie 2019,
solicitanţii au posibilitatea să înregistreze
cererile şi declaraţiile pe propria răspundere

însoţite de documentele doveditoare privind
componenţa familiei şi veniturile nete realizate de membrii acesteia până în data de 20
a fiecărei luni 2019, la sediul DAS Reghin,
strada Petru Maior nr. 41.
Reamintim că acest ajutor pentru încălzirea
locuinţei se oferă lunar în perioada sezonului
rece, mai precis în acest sezon fiind oferit în
perioada 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019.

Plafonul pentru ajutorul de încălzire a locuinţei a fost
majorat de la 1 ianuarie

(C.R.)
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Creative Brike – de la pasiune la afacere

Codruţa ROMANŢA

Adi şi Bianca... Bianca şi Adi... Doi tineri care în urmă cu ceva ani au început poate mai în joacă, poate din curiozitate, o pasiune, care cu timpul s-a transformat în afacere. Cei necunoscători
într-ale lucrului făcut de mână, ar putea spune că au dat în mintea copiilor, însă Bianca şi Adrian, au dus această pasiune la un alt nivel: proiectul Creative Brike. Cei doi, reuşesc să realizeze
din piese Lego, adevărate opere de artă, de la bijuterii până la obiecte de decor: cercei, butoni, broşe, coliere, tablouri, veioze şi multe alte accesorii lucrate manual, cu dăruire şi migală. Lucrează împreună, neavând o delimitare strictă a ceea ce face fiecare. Fac împreună tot ce se poate, de la produse noi, fotografie de produs la promovarea şi încărcarea lor pe platformele online etc.
Dar zic că mai bine să vă las să descoperiţi lumea „Creative Brike” într-un interviu cu Bianca Bărbieru, căreia am reuşit să-i „răpesc” câteva zeci de minute din timpul preţios, pentru a-mi
răspunde la câteva întrebări.

Rep.: Începuturile Creative Brick?
Bianca Bărbieru: Creative Brick există deja
de ceva timp. Au trecut opt ani de când am
făcut primele obiecte și ne-am gândit că ar
merge să facem din asta o afacere. De fapt,
Adi s-a gândit, el fiind la curent cu trendul
din afară în ceea ce privește realizarea de
obiecte surprinzătoare din celebrele piese.
Rep.: Cum a privit lumea crearea bijuteriilor și accesoriilor lucrate manual din piese
Lego?
B.B.: Ca în orice piață, există clienții autohtoni și cei din afară. Pe piața externă, există
mult mai mult entuziasm și interes pentru
acest gen de obiecte, în timp ce la noi, doar
cei pasionați arată oareșce interes pentru
creațiile noastre, iar aceștia sunt destul de
puțini, deocamdată.
Rep.: Cât timp petreceți în atelier?
B.B.: Petrecem mai mult sau mai puțin cât
la un serviciu cu normă întreagă, pentru că
sunt foarte multe de făcut, pe lângă crearea
propriu-zisă a obiectelor. Dar, având atelierul
acasă, lucrul din atelier se îmbină deseori cu
muncile casnice.
Rep.: Ce produse realizați din Lego?
B.B.: De toate felurile. Am ajuns cumva la
motto-ul nostru, care este cât se poate de
real: nu există ceva care nu se poate face din
LEGO, fiind singura limită.
Rep.: Care a fost cea mai complexă lucrare,
cât timp a fost nevoie pentru finalizarea ei
și dacă mai știți câte piese ați folosit?
B.B.: Am avut multe lucrări mari de-a lungul
timpului, în special mozaicuri, însă cea mai
mare lucrare recentă este portretul scriitorului Mircea Eliade, care a durat aproximativ
două săptămâni ca să fie finalizat. Tabloul
are 78,5 x 104 cm și am folosit 3069 de piese. Este expus la Rockers Vinyl Coffe Shop, o
cafenea simpatică ce aparține unor prieteni
din București.

Rep.: Ce preferă cumpărătorul?
B.B.: Preferă obiecte colorate, inedite, pe
care să le ofere cadou prietenilor pasionați de
Lego, deși am avut clienți care au comandat
de două ori un produs deoarece le-a plăcut
foarte mult ce au primit și au ales să își comande unul și pentru ei.
Rep.: Unde pot găsi cei interesați lucrările
voastre, de unde le pot cumpăra?
B.B.: Pentru cei din România există produsele noastre și pe platforma emag, dar și direct pe site-ul nostru, www.creativebrick.ro.
Avem, de asemenea, și magazin pe celebra
platforma etsy, de unde ne vin majoritatea
comenzilor din afară.
Rep.: Unii ar spune că e o copilărie, dar
uite că din jucării pot prinde viață obiecte
utile, o pasiune transformată-n afacere...
B.B.: Da, este un proiect ludic, ce-i drept.
Mie îmi dau o bună dispoziție obiectele
noastre.
Este amuzant să le creezi, sunt amuzante să
le ai în casă și să le privești, să le folosești sau
să îți accesorizezi ținutele cu ele. Sigur aduc
un zâmbet pe faţa celor care le privesc, fie
pentru că își amintesc de copilărie sau pentru că li se pare amuzantă folosirea pieselor
Lego în asemenea combinații.
Rep.: Care sunt planurile de viitor pentru
acest proiect?
B.B.: Avem o listă luuuungă de obiecte care
așteaptă să fie create, dar le luăm pe rând, în
funcție și de interesul arătat de susținătorii
noștri pentru anumite categorii de produse.
Rep.: Acum aveţi doi copii. Au prins şi ei
dragul de Lego? Reuşiţi să vă faceţi treaba
în compania lor?
B.B.: La noi acasă dai peste tot de Lego: în
atelier, în camera copiilor, în living... Da,
sunt pasionați și replică multe elemente din
viața reală din Lego. Aseară, de exemplu, am
făcut împreună grădinița cu locul de joacă,
la care merge copilul cel mare.

Hrana pentru câinii de la
„Fiducia” aprobată de consilieri
Consilierii reghineni au aprobat în cadrul şedinţei de îndată, prima şedinţă din acest an,
prelungirea Contractului de Asociere dintre
Municipiul Reghin şi Fundaţia „Fiducia”, pe
o perioadă de un an.
Astfel a fost aprobată pentru această perioadă cantitatea de 54.750 kg de hrană necesară
pentru cei 300 de câini fără stăpân aflaţi la

nivelul Municipiului Reghin. Suma necesară
asigurării acestei cantităţi de hrană acoperită din bugetul local al Reghinului este de
110.000 lei.
(C.R.)

Rep.: Dacă ar fi să vorbim despre inspiraţie, de unde vine aceasta?
B.B.: Din cotidian. Ca să îți dau un exemplu,
îmi doream niște mânere frumoase pentru
o comodă pe care o pictasem pentru camera copiilor. Și tot căutând online unele care
să îmi placă, mi-a venit ideea să realizăm
noi unele din piese Lego. I-am spus lui Adi
și a realizat unele atât de frumoase, încât
am început să facem din ce în ce mai multe
combinații de culori și le-am expus în magazinele online. Lumea a fost foarte încântată
de ele, iar în momentul de față sunt printre
cele mai bine vândute produse ale noastre.
Rep.: Au existat clienţi care v-au cerut să le
realizaţi vreun produs pe care nu-l aveţi în
portofoliu?
B.B.: Da, se întâmplă frecvent să ni se ceară
creații personalizate, iar nouă ne place să răspundem unor asemenea provocări.

te. Nu mă pot gândi la un număr. Nici nu îmi
dau seama câte piese avem acum în atelier :)
Rep.: Cum arată atelierul? E nevoie de ordine ori dezordine când vă apucaţi de treabă?
B.B.: Arată mai bine decât am visat noi vreodată. Este mare, colorat, luminos și cu un
spațiu unde au și copiii loc de joacă, pentru
că se întâmplă să lucrăm de multe ori cu ei
în atelier. Cât despre ordine, depinde de personalitatea fiecăruia. La Adi pe birou este
aproape întotdeauna ordine, în timp ce la
mine este un haos organizat.
Rep.: V-aţi gândit vreodată că aţi putea
face o expoziţie cu piese lucrate de voi?
B.B.: Cred că mai avem de lucru până să
avem un portofoliu demn de o expoziție
exclusiv cu obiectele noastre. Obiecte individuale am avut expuse în cadrul altor evenimente.

Rep.: Am putea vorbi despre numărul pieselor Lego care v-au trecut prin mâini?
B.B.: Ohhhh, sunt foarte multe. Foarte mul-

Obligaţia curăţării trotuarelor de
zăpadă şi gheaţă
Odată ce zăpada s-a aşternut, apar şi obligațiile pe care le au cetățenii, acestea fiind stabilite
de autoritățile locale, iar amenzile pe care le poate da Poliția Locală sunt destul de mari. „Prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 15 din 1992 republicată, articolul 7, au obligaţia să cureţe
trotuarele de zăpadă şi gheaţă ori de câte ori este necesar. Zăpada se dă de pe trotuar la 30 de
cm de partea carosabilă cu obligaţia de a lăsa capacele canalelor neacoperite şi fără a îngreuna circulaţia maşinilor. De asemenea, proprietarii, chiriaşii, administratorii au obligaţia să
cureţe şi ţurţurii de gheaţă pentru a nu fi un pericol pentru pietoni. Sancţiunile sunt destul
de mari: de la 300 de lei la 500 de lei pentru persoanele fizice şi de la 500 la 1000 de lei pentru
persoanele juridice” spune Marian Vasile, şeful Poliţiei Locale a Municipiului Reghin.
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3,03 % - rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Mureş în luna decembrie 2018
La sfârșitul lunii Decembrie, în evidențele
Agenției Județene pentru Ocuparea Forței
de Muncă MUREȘ erau înregistrați 7126
șomeri (din care 2866 femei), rata șomajului
fiind de 3,03 %.
Comparativ cu luna precedentă, când rata
șomajului a fost de 3,01% , în această lună
acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,02
pp.
Din totalul de 7126 persoane înregistrate
în evidențele AJOFM MUREȘ, 1158 erau
beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar
5968 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce
privește mediul de rezidență, 5905 șomeri
provin din mediul rural și 1221 sunt din
mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se
prezintă sugestiv astfel:
Din totalul de 7126 persoane înregistrate,
1124 sunt cu vârstă până în 25 de ani. Între
25 – 29 de ani sunt înregistrate 556 de persoane, între 30 – 39 – 1709 persoane, între 40
– 49 de ani – 1852 de persoane, între 50 – 55
de ani – 955 de persoane şi 930 de persoane
cu vârstă peste 55 de ani.
Șomerii cu studii primare au ponderea cea
mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în
evidenţele AJOFM Mureș (53,66%), urmat
de cei cu studii gimnaziale (23,41%), studii

profesionale 9,84%, studii liceale 9,47%, studii superioare 2,54% din totalul șomerilor
înregistrați, iar cei cu școli postliceale sunt
1,08 %.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de
ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 4032 persoane foarte greu ocu-

pabile, 2722 greu ocupabile, 261 mediu ocupabile, iar 111 sunt persoane ușor ocupabile.
Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate
se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele
noastre. Informaţii detaliate despre structura
şomajului la nivelul jueţului Mureș sunt afi-

şate pe pagina de internet a AJOFM Mureș
la adresa www.anofm.ro.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă MUREŞ
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Ateliere Handmade în Reghin finanţate prin Abonament
pentru Comunitate
Eşti pasionat de lucrurile făcute de mână? Eşti curios despre cum prind viaţă anumite lucruri făcute handmade, dar nu ştii de unde să începi? Acum ai şansa de a participa la ateliere creative
care te vor ajuta să descoperi lumea lucrurilor făcute de mână.
Handmade in Reghin este unul dintre cele
trei proiecte finanţate de Fondul Comunitar
Reghin prin Abonament pentru Comunitate la ediţia din toamna anului 2018. Este un
proiect ce are ca scop crearea unor ateliere
cu acces gratuit, în cadrul cărora cei interesaţi pot învăţa din tainele lucrului manual. Bazele proiectului au fost puse de Diana
Bejan alături de Alexandrina Biriş. „Ideea îi
aparţine Dianei Bejan, o reghineancă plecată
la Bucureşti, care are contact cu lumea handmade de top-class, să zic aşa. Fiind ataşată
de oraşul natal, s-a gândit să apropie reghinenii de handmade şi să dezvoltăm comunitatea, volumul de creativitate din oraş. Având
nevoie de un om care să organizeze la nivel
local acest proiect, m-a ales pe mine” spune
Alexandrina Biriş.
Ideea proiectului este de a aduna la un loc,

oameni cu pasiuni comune, persoane care-şi
doresc să-şi dezvolte cretivitatea prin învăţarea a noi deprinderi practice, dar care întrun final şi-ar putea transforma pasiunea în
afacere, devenind antreprenori.
Vor fi zece ateliere creative la care cursanţii
sunt aşteptaţi să se înscrie, la care se adaugă
alte două ateliere speciale, în cadrul cărora
cursanţii vor învăţa despre cum să-şi legalizeze o afacere handmade, dar şi despre cum
să-şi promoveze afacerea.

Handmade in Reghin - de la
Hobby la Antreprenoriat
„Prin implementarea proiectului ne propunem să aducem în același loc creatorii de
handmade de succes, din comunitatea lo-

cală, cu reghineni care iși doresc să învețe
din experiența lor - începând de la abilități
practice creative din diverse arte, până la
gestionarea propriei afaceri născute dintr-un
hobby. Prin organizarea de ateliere handmade vom crea un cadru prietenos și creativ în
care oameni cu aceeași pasiune pentru artă
împărtășesc experiențe, informații, dezvoltă
abilități, creează relații profesionale și interumane” se arată în prezentarea proiectului.
Primul atelier a avut loc la sfârşitul lunii ianuarie, debutând cu atelierul depre realizarea jucăriilor din lemn susţinut de meșterul
popular Adrian Burian. Următorul atelier
va avea loc în data de 7 februarie, având ca
temă „Quilling în Atelierul Liber” - tehnica
de spiralare a hârtiei, fiind susţinut de Ilinca
şi Şerban.
Până în luna mai, urmează alte ateliere dedi-

cate bijuteriilor croşetate, decoraţiuni, fetru,
ţesut de mărgele, bijuterii din sârmă şi pietre
semipreţioase, tehnica şerveţelului, tehnici
din hârtie, cusături tradiţionale, acestea fiind
organizate la Muzeul Etnografic.
Înscrierile se vor face completând un formular, disponibil pe pagina de facebook
Handmade în Reghin. Workshop-urile se
adresează adulților și sunt gratuite pentru
toți participanții. Fiecare atelier va avea un
eveniment creat special pentru fiecare profil
în parte.
(C.R.)

ANUNŢURI
Vand apartament cu 3 camere in loc. Reghin
cart. Libertatii bl. 6 ap. 16, parter. Pret: 53000
euro. Tel: 0740627442
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
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Stagiu Naţional de Kumite
la Gurghiu

Localitatea Gurghiu va fi în perioada 1- 3
februarie, gazda Stagiului Naţional de Kumite IFK România - KWU România organizat
de Suciu Alin Mihai, președintele Clubului
Sportiv „David” din Reghin. Va fi un eveniment deschis tuturor practicanţilor de Arte
Marţiale, în general, şi Kyokushin Karate, în
special, indiferent de apartenenţa sau afilierea organizaţională.
Activităţile vor fi coordonate de instructorii Sensei Ionel Stancu (Hachiman Dojo) şi
Senpai Florin Sabo (Cluj Napoca). „Vor fi
prezenți 130 de sportivi din toată ţara, va fi
prezent și președintele IFK România, Christian Hirsch. Antrenamentele vor fi conduse
de cei mai buni antrenori ai României, vor
fi prezenți sportivi foarte bine cotați, adică
campioni europeni și mondiali. Scopul acestui stagiu este de a acumula noi cunoștințe
de la cei mai buni sportivi, se vor face antrenamente și sparing-uri între sportivi pentru
dezvoltarea tehnicii de luptă” spune organizatorul Suciu Alin Mihai, președintele Clubului Sportiv „David”.
Programul începe de vineri cu un antrenament de la ora 18:00, iar sâmbătă se vor
desfăşura două antrenamente, primul de
la 10:00 la 12:00 și al doilea de la 18:00 la
20:00, iar duminică de la 10:00 la 12:00. Cei
prezenţi, vor profita de timpul liber avut în
ziua de sâmbătă, aşa că vor vizita Cetatea şi
Parcul Dendrologic din Gurghiu şi vor face
o plimbare la Castelul Regal de la Lăpuşna.

Cupa “Strindberg”
la schi alpin

Pârtia din Topliţa va găzdui în perioada
14 și 15 februarie 2019, a treia ediţie a Cupei “Strindberg” la schi alpin. Concursul
este dedicat atât cluburilor, cât și amatorilor și este organizat de Strindberg și Pârtia
Toplița. Premiile constau în vouchere pentru
achiziționarea de echipamente din magazinul de prezentare Strindberg, cu o valoare
totală de 20.000 lei.

