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Zilele Reghinului nu se mai organizează

Consilierii locali reghineni au votat în şedinţa ordinară din data de 26 iunie proiectul
de hotărâre prin care revocă proiectul prin

care aprobau organizarea Zilelor Municipiului Reghin. Concret, în acest an zilele nu
se vor mai organiza. Motivul nu este lipsa

banilor aşa cum se vehicula, ci mai degrabă
din pricina comentariilor negative apărute în
mediul online legate de organizarea acestui
eveniment. „Nu mai facem chefuri, facem
investiţii” a declarat primarul Maria Precup
în cadrul şedinţei de consiliu local. „În urma
discuţiilor şi a comentariilor multiple de pe
facebook toată lumea a comentat evenimentele organizate cu ocazia Zilelor Municipiului Reghin şi care după părerea mea au fost
extraordinare. În Reghin au fost mulţi artişti
importanţi din România de cea mai mare calitate şi niciodată nu au fost manelişti, dar nu
a fost bine. Aşa că am hotărât ca aceşti bani
să aibă o destinație pe care o vom stabili împreună cu consiliul local, pentru investiţiile
necesare, priorităţile le vom stabili la urmă-

toarea rectificare. A rămas premierea olimpicilor şi a fost contactată Garda Naţională
de la Alba Iulia, eveniment ce se va desfăşura
în Piaţeta din cartierul Libertăţii. Delegaţiile
care au fost invitate le-am anunţat că amânăm şi o să facem pentru ei un eveniment
în septembrie când o să facem împreună o
şedinţă de consiliu local, un eveniment pe
care-l vom stabili ulterior” a declarat Maria
Precup, primarul Municipiului Reghin după
şedinţa de consiliu Local.
(C.R.)
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Roxana Gheorgilaş - eleva de zece a Reghinului la
Evaluarea Naţională
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În judeţul Mureş 13 elevi au medii de zece la Evaluarea Naţională. Printre aceşti elevi se numără şi Roxana Gheorgilaş de la Şcoala Gimnazială „Augustin Maior”, cea care a obţinut singura
medie de zece din Reghin.
din viața mea.
Rep.: Cum ţi s-au părut subiectele de la Evaluare?
R.G.: Subiectele de la Evaluare mi s-au părut de nivel mediu
și cred că dacă erai atent puteai să iei o notă bună.
Rep.: Câtă muncă stă de fapt în spatele unui astfel de rezultat? Ai luat meditaţii ori au fost suficiente lecţiile predate
de profesori la clasă?
R.G.: Atât timp cât înțelegeam din clasă lecțiile și nu aveam
nedumeriri, nu au fost necesare meditațiile în cazul meu. Am
lucrat atât cât am crezut că am nevoie și se pare că munca
mea a dat roade.
Rep.: Ai avut în gimnaziu vreo materie preferată?
R.G.: Nu pot să zic că am avut o materie preferată. Erau materii la care îmi plăcea să învăț și materii la care nu, însă tot
o făceam. Totuși pe parcursul anilor de gimnaziu am participat la olimpiade la limba româna, biologie, geografie și limba
franceză.

Reporter: Te aşteptai la acest rezultat? Care a fost reacţia
ta la aflarea acestei veşti?
Roxana Gheorgilaş: Sinceră să fiu, mă așteptam la note
mari, însă nu chiar la două note de 10. În primă fază nu îmi
venea să cred că acelea sunt rezultatele mele, dar după câteva
minute am realizat că ceea ce văd este adevărat. M-am simțit
eliberată de toate emoțiile acestui prim examen important

Rep.: De ce crezi că e nevoie pentru a fi un elev de zece? Tu
cum ai reuşit acest lucru având în vedere că ai fost şi şefă
de promoţie?
R.G.: Nu cred ca e neapărat nevoie de ceva pentru a fi un
elev de nota 10. Tot ce am făcut a fost să fiu atentă la ore și să
îmi respect profesorii. Am muncit, am fost atentă și am avut
mereu vise.

Computer tomograf la Reghin

Rep.: Acum că s-a terminat Evaluarea Naţională te poţi bucura de vacanţă. Ce planuri ai pentru această vară?
R.G.: Datorită emoțiilor examenelor nu am avut ocazia să
mă gândesc ce voi face în această vacanță, dar cu siguranță că
o voi petrece alături de familia mea și prietenii mei.
Rep.: Unde vei merge la liceu şi de ce?
R.G..: Am decis să merg la un liceu din Reghin, deoarece
consider că nu are rost să părăsesc orașul, întrucât liceele din
Reghin sunt unele bune, cu un colectiv și profesori buni.
Rep.: Posibil să fie prea devreme pentru astfel de întrebări,
însă ce meserie ai vrea să urmezi şi de ce?
R.G.: Pe parcursul anilor mi-am tot schimbat răspunsul la
această întrebare, dar în momentul de față îmi doresc să devin avocat pentru a dărui dreptate oamenilor.
Rep.: Cu ce îţi ocupi timpul liber înafară de învăţătură? Ce
îţi place să faci în timpul liber?
R.G.: Pe lângă școală și învățat, în timpul liber am antrenamente, ies cu prietenii, petrec timp cu familia, deci cam toate
lucrurile pe care le face un elev obișnuit.
Rep.: Cum te-ai caracteriza ca persoană?
R.G.: Niciodată nu am știut cu ce să răspund la această întrebare. Prietenii mei și familia mea sunt în măsura de a răspunde. Tot ce pot să zic e că ma consider o fată destul de calmă,
o elevă luptătoare, o persoană care vrea binele tuturor și o
prietenă pe care te poți baza oricând.

Ministerul Sănătății a aprobat alocarea de la bugetul de stat pe 2019, suma de 1.500.000 lei pentru finanțarea aparaturii medicale și a echipamentelor de comunicații în urgența în sănătate computer tomograf şi aparat roentgen - pentru Spitalul Municipal Reghin. Municipiul Reghin și Spitalul Municipal vin cu o cofinanțare de 501.000 lei în vederea achiziționării celor două aparate
medicale.
Rep.: O veste mare pentru Spitalul Municipiului Reghin.
Maria Precup: Da, într-adevăr. Pentru că în
momentul acesta toată atenţia noastră este
canalizată asupra spitalului, pentru că fiind
un proces de retrocedare nu am putut face
investiţii foarte mari, ci doar pentru lucruri
care se pot muta.
Noua conducere este foarte implicată şi motivată să facem schimbări, dar investiţiile
mari se datorează în primul rând doamnei
ministru Sorina Pintea şi doamnei premier,
Viorica Dăncilă. Atunci când au venit la Reghin s-au interesat despre ce probleme avem
cu spitalul. Au fost extraordinar de înţelegătoare, iar finanţarea în problemele mari, pe
care niciodată nu le-am fi putut rezolva din
bugetul local şi veniturile proprii au venit ca
o mană cerească din bugetul Ministerului
Sănătăţii. Nu am sperat că în două săptămâni
să vină notificarea cum că am primit un milion şi jumătate de lei pentru un computer
tomograf şi un aparat roentgen.
Cetăţenii Municipiului Reghin şi zonele
arondate până la Topliţa se înscriu şi aşteaptă
luni de zile pentru a-şi putea face un CT la
Târgu-Mureş. Iată că pentru prima dată în
Reghin vom avea acest aparat, iar lumea din
jurul Reghinului pe care spitalul o deserveşte va avea acces în timp util şi spre fericirea
noastră avem şi oameni, doctori specializaţi
care lucrează la Târgu-Mureş pe computer
tomograf. Noi trebuie doar să ne aducem
aportul, avem cotă de finanţare pentru că
luăm aparate de bună calitate, iar investiţia
este de 2 milioane de lei. Vechea centrală
termică pe care o dezafectăm o dotăm şi reorganizăm pentru că trebuie să aibă condiţii
de izolare pentru aparatul de computer tomograf.
Despre aparatul roentgen vreau să vă spun
că noi avem două astfel de aparate, însă unul

care se află în Mihai Viteazu este vechi, aşa că
acolo vom înlocui aparatul.
Rep: Ce alte lucrări se execută la spital?
M.P.: Am avut o discuţie cu toţi şefii de secţie şi fiecare îşi reia referatele de necesitate
abandonate în ultimul timp, se fac achiziţii
pe materiale sanitare şi ce mai au nevoie

pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare în cele mai bune condiţii şi să nu mai
fim nevoiţi să trimitem pacienţii la TârguMureş decât în cazuri grave. S-au stabilit şi
priorităţile pentru amenajările care ne sunt
în atribuţii cum ar fi îndepărtarea igrasiei de
la ginecologie/maternitate, se fac diverse lucrări în curtea spitalului şi reabilitarea clădi-

rilor în funcţie de necesităţile care se impun
şi în funcţie de prevederile bugetare.
Vom avea discuţii şi cu directorii de la Direcţia de Sănătate Publică şi de la Casa de Asigurări pentru că trebuie să creştem gradul de
ocupare a spitalului pentru că avem 300 de
paturi, dar gradul de ocupare este în descreştere în ultima perioadă, ceea ce înseamnă că
şi sumele atrase de la Casa de Asigurări sunt
diminuate. Prin reducerea gradului de ocupare putem să nu mai primim acreditarea şi
să închidem spitalul, deci interesul trebuie să
fie al tuturor, de la lucrătorii din cadrul spitalului până la şefii de secţii, doctori, conducere, să punem umăr de la umăr, să asigurăm
condiţii şi dotări pentru ca aceşti pacienţi să
fie interesaţi în a fi internaţi şi trataţi la Spitalul Municipiului Reghin.
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Părinţi, fraţi, bunici şi apropiaţi. Flori, zâmbete şi lacrimi de bucurie şi emoţie. Sunt doar câteva din sentimentele ce au învăluit curtea Liceului Tehnologic “Petru Maior” din Reghin. Aproximativ
200 de elevi de clasa a XII-a şi-au luat rămas-bun de la anii petrecuţi pe băncile acestui liceu, pregătindu-se pentru noul drum al vieţii.

Rămas-bun, ani de liceu!
“Este o zi importantă şi specială pentru ei
deoarece o nouă generaţie îşi ia zborul spre
viaţă de pe băncile liceului. 193 de elevi de
la Liceul “Petru Maior” se despart astăzi de
noi pentru a urma majoritatea cursurile unei
facultăţi. Şi pentru mine este o zi specială
pentru că în acest an, în luna mai se împlinesc 25 de ani de când am absolvit liceul, iar
amintirile din vremea liceului sunt încă vii

şi vrem nu vrem, la despărţire, emoţiile ne
încearcă şi pe noi” a declarat directorul Liceului “Petru Maior” din Reghin.
În acest an la Liceul „Petru Maior” au fost
trei şefi de promoţie, unul la secţia română
şi doi la secţia maghiară: Tudor Pilcă cu media 9,99, Erős Gergely şi Tavaszi Anita, ambii
elevi cu media 10.
„Este o zi foarte importantă pe care nu o s-o
uităm niciodată, cu emoţii şi puţină tristeţe
pentru că se termină totul şi nu îmi vine să
cred că au trecut atât de repede patru ani.
Din fericire, prin perseverenţă am reuşit să

am media zece în fiecare an. Nu a fost uşor,
dar nici foarte greu. Este ceva posibil dacă îţi
doreşti. Mă pregătesc pentru facultatea de
medicină şi sper să reuşesc. Le transmit celor
care vin după noi să se bucure de fiecare clipă
pentru că timpul trece foarte repede. Într-o
zi când se vor pune în pat, vor închide ochii,
iar când se trezesc vor fi aici în locul nostru”
spune Tavaszi Anita, şefă de promoţie.
Şi în acest an, Fundația “prof. Ilisan” a acordat diploma de excelenţă în matematică și un
premiu în valoare de 1500 lei, acest premiu
fiindu-i oferit lui Tudor Pilcă.

„Astăzi este sfârşitul unui capitol din viaţa
noastră şi în acelaşi timp un nou început. Ne
mândrim cu faptul că noi suntem generaţia
o sută, cei ce marchează o sută de ani de la
înfiinţarea acestei şcoli. Le doresc tuturor
colegilor mei mult succes şi vise împlinite.
Vreau să le mulţumesc profesorilor pentru
că un profesor este asemeni unei lumânări,
luminându-i pe cei din jurul lui. Noi am primit lumina lor, ei ne-au învăţat pe noi şi au
fost mai mult decât simple cadre didactice” a
declarat Tudor Pilcă.

Trei şefi de promoţie la Gimnaziul “Augustin Maior” din Reghin
An de an, luna iunie este luna despărţirilor
de anii de şcoală. A venit rândul celor 110
elevi din clasele a VIII-a de la Şcoala Gimnazială “Augustin Maior” să-şi ia rămas bun
de la anii de şcoală generală. Fiindu-le aproape părinţii şi prieteni dragi, elevii celor cinci
clase, trei de secţia română, una de secţia
maghiară şi una de secţia germană au păşit
cu emoţii în curtea şcolii.
“E un moment emoţionant şi deosebit din
viaţa elevilor pentru că termină un ciclu de
învăţământ şi se pregătesc pentru următorul,
care îi aşteaptă cu noi provocări şi încercări
la care noi le dorim mult succes. Prima încercare şi moment de cotitură în viaţa lor este
evaluarea naţională, la care sperăm să aibă
rezultate deosebite şi să poată să îşi aleagă
pe baza mediilor obţinute şi a mediei pe cei
patru ani de gimnaziu drumul pe care şi-l
doreşte fiecare în viaţă” a declarat Cristina
Beldean, directorul Gimnaziului “Augustin

Maior” din Reghin.
Reprezentanţii elevilor din clasa a VIII-a au
predat celor din clasa a VII-a cheia simbolică
a succesului, cheia simbol ce le va deschide
drumuri.
Roxana Florina Gheorghilaş din clasa a VIIIa C, Andreea Maria Zaharia din clasa a VIIIa A şi Andreea Minola Nistor din clasa a VIII-a B sunt cele trei eleve care se pot mândri
cu titlul de şef de promoţie. Acestea au media
generală pentru cei patru ani de 9.99.
“Avem rezultate deosebite la olimpiadele de
matematică, faza judeţeană şi un elev calificat la faza naţională. La olimpiada de limba
română calificare la faza naţională. La olimpiada de limba franceză am avut în acest an
mulţi elevi înscrişi care s-au întors cu premii.
Avem şi sportivi care sunt campioni naţionali şi internaţionali la înot. Aşa că în rândul
elevilor noştri există o preocupare deosebită
şi pentru alte activităţi, decât pregătirea obiş-

nuită din timpul anului şcolar” a adăugat directorul Cristina Beldean.
Prezent la festivitatea de absolvire a fost şi
primarul Municipiului Reghin, Maria Precup. “Mă bucur că sunt foarte mulţi copii şi
ştiu că pentru ei este foarte important acest
eveniment ca şi pentru părinţi. Întotdeauna
am zis că în clasa a VIII-a îţi decizi viitorul.
M-am gândit toată noaptea că astăzi o să vin
aici şi mi-am amintit cum a fost pentru mine
clasa a VIII-a şi cum povesteam despre ce o
să ne facem când o să fim mari. Şi-atunci te
simţi şi eşti foarte responsabil pentru că îţi
alegi liceul, faci ceea ce îţi doreşti şi îţi place şi este primul pas spre pasul definitoriu
când alegi facultatea pe care vrei să o urmezi
şi să îţi alegi destinul pentru tot restul vieţii.
Acum copiii sunt mult mai informaţi decât
am fost noi şi din acest motiv sunt convinsă că o să ştie ceea ce vreau să facă şi o să
îşi aleagă ceea ce li se potriveşte pentru a nu

avea decepţii.
Această zi a fost un moment care i-a amintit
primarului Municipiului Reghin de anii în
care s-a aflat şi ea pe băncile şcolii. “În clasa
a VIII-a ştiam ce liceu vreau să urmez, eram
foarte hotărâtă. Ceea ce mi-am dorit s-a
şi întâmplat. Am fost foarte mândră că am
intrat pe locul doi la liceul economic unde
erau opt pe un loc şi după primul trimestru
am terminat pe locul 1 şi am luat bursă patru ani. Bursa mea era mai mult decât câştiga
tata, fiind ţăran la CAP. Asta mi-a adus un
confort extraordinar pentru că am putut să
îmi aduc şi eu aportul, iar părinţii nu au mai
avut cheltuieli cu mine. Cumpăram lucruri
pentru mine şi surorile mele. Nu am simţit
nicio frustrare şi nicio dorinţă neîmplinită.

NR 144

SOCIAL

Dulceaţa lu’ Răzvan - dulce de Idicel în Prăvălie la Bucureşti
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Răzvan Rusu, cel care a făcut cunoscut Idicelul din punct de vedere gastronomic, peste graniţele judeţului Mureş, ducând numele satului tocmai la Bucureşti prin Dulceaţa lui Răzvan a deschis
în urmă cu un an o Prăvălie în capitală: Prăvălia Idicel. Aici, la această prăvălie, bucureştenii găsesc produse precum zacuscă, dulceaţă, iar la sfârşit de săptămână, gogoşi proaspete. În această
vară va lansa şi un chioşc cu produse tradiţionale gastronomice, chioşcul Idicel primul de acest fel din capitală.

S-a mutat în Bucureşti în urmă cu aproximativ doi ani. Având în vedere că la Idicel
se lucrează sezonier, mai intens în perioada
verii, s-a văzut nevoit să îşi caute de lucru.
Aşa că s-a decis să caute o modalitate prin
care să-şi prezinte produsele care se prepară la fabrica din Idicel. „Produsele sunt în
hipermarket-uri (Carrefour, MegaImage),
dar nu ştie lumea ce e cu ele. Nu am buget

de marketing pentru a face cumpărătorul să
înţeleagă de ce sunt produsele mele diferite
faţă de altele. Aşa că am zis să fac o prăvălie
unde să pot să spun povestea şi să spun de
ce noi suntem mai deosebiţi. Anul trecut pe
9 iunie am început cu Prăvălia Idicel pe Calea Floreasca într-o zonă rezidenţială foarte
bună din capitală” spune Răzvan Rusu. Aşadar, a găsit o casă la parterul căreia a amenajat o frumoasă prăvălie, cu o mică bucătărie
şi o terasă în curte. La sfârşit de săptămână
pregătesc gogoşi, produse tradiţionale care
cumva te leagă de sat, de tradiţie.
„Reacţia celor din Bucureşti a fost una foarte
bună, gogoşile au prins foarte bine pentru că
nimeni nu mai face gogoşi simple. Trebuie să
stai să le frămânţi, să le dospeşti şi acolo nimeni nu îşi mai bate capul cu asta. Ne trezim
de dimineaţă şi pe ora zece când deschidem
prăjim deja gogoşi. Cumva gogoşile au fost
stringherul ca oamenii să vină, să se apropie
de borcanul de zacuscă, de dulceaţă de la Idicel Pădure. Încet, încet s-au înmulţit oame-

nii, ştiu pentru ce vin. Este nevoie de foarte
multă răbdare în domeniul acesta pentru că
trebuie să îţi formezi comunitatea ta de oameni, să ştie de ce vin la tine, ce găsesc, să
ai produse bune pentru că asta este cea mai
bună reclamă. Dacă le-ai dat un produs bun
cu siguranţă devin fideli” adaugă Răzvan.

Idicelul Sălbatic
La făbricuţa de la Idicel unde se produce dulceaţă şi zacuscă sunt şapte angajaţi, cu toţii
oameni din sat. Aici, cu această fabrică are
planuri. „Pe termen mediu îmi doresc ca la
Idicel să amenajez un spaţiu de primire a
oaspeţilor, să dezvolt şi partea asta pentru
că eu consider că Idicelul este foarte sălbatic,
autentic, nealterat de nimic. Oamenii sunt
la locul lor, îşi cresc animalele, îşi păstrează
tradiţiile. E un sat care îţi dă ceva pe lângă
natură şi frumuseţea lui” spune încrezător,
Răzvan.

Ciocolata Răzvan

Răzvan nu s-a oprit la dulceaţă. A început
să facă şi zacuscă, iar mai nou, mai precis de
anul trecut, Răzvan face şi ciocolată. O altfel
de ciocolată: bean to bar. „Asta se traduce
prin faptul că îmi iau boabe de cacao, le prăjesc şi îmi fac ciocolata mea. Sunt singurul
din România care face treaba asta. De fapt
mai este cineva care a apărut după mine. Este
o chestie foarte meticuloasă şi complicată,
dar mi-am dorit foarte mult ca după şase ani
de făcut dulceaţă, să mai vin cu un produs
care să-mi dea motivaţie. Procesul l-am învăţat în timp, am fost la cursuri în diferite ţări.
Colaborez foarte bine cu cineva din Lituania,
care mă învaţă şi care este ca un mentor pentru mine. Fac tablete de ciocolată neagră cu
prune uscate, care au fost ţinute în pălincă de
Idicel. Am vrut să leg oarecum produsul şi de
locul de unde vin” spune Răzvan. Ciocolata
poate fi găsită la Prăvălia Idicel şi în câteva
magazine de specialitate din capitală.
Iată că în timp, planurile s-au conturat foarte
frumos pentru Răzvan. Noi nu puteam decât
să-i urăm succes.

„America văzută de pe Bicicletă” - povestită de Radu Păltineanu la
Conferinţele „Lucian Blaga”

Cea de-a XXI-a ediţie a Conferinţelor Liceului „Lucian Blaga” s-a desfăşurat în data de
27 mai, avându-l ca invitat pe Radu Păltineanu, primul român care a traversat cele două
Americi pe bicicletă.
„Spre bucuria noastră a acceptat invitaţia de a
povesti elevilor despre toate experienţele lui.
Elevii sunt entuziasmaţi şi foarte interesaţi
de subiect, iar noi ne bucurăm că bicicleta îşi
câştigă încet, încet locul în viaţa cotidiană.
Rolul conferinţelor este multifuncţional. Pe
de o parte de informare, pe de altă parte pentru că ei trebuie să intre în contact cu aceste
modele de viaţă pentru că din păcate, ceea ce
văd ei în general, nu întotdeauna sunt mode-

le de urmat, şi-atunci vin în faţa lor oameni
care le povestesc despre experienţele lor.
Chiar şi despre cele negative: dacă au avut
planuri şi nu le-au ieşit aşa cum şi-au propus.
Avem foarte mulţi elevi care şi-au ales meseria după participarea acestora la conferinţe
ori au păstrat contactul cu invitaţii noştri şi
din perspectiva asta au avut foarte mult de
câştigat” spune prof. Cristina Drescan, coordonatorul conferinţelor.
Având în vedere că Liceul a organizat cursuri despre circulaţia pe bicicletă şi implicarea elevilor în acţiuni ecologice, invitaţia lui
Radu Păltineanu aici, la Reghin, a fost binevenită. „De fapt, Radu a fost invitat la Reghin

de o elevă a liceului. Noi chiar ne dorim ca
elevii să preia cât mai multe responsabilităţi
şi răspunderi în a organiza evenimente de felul acesta” a adăugat Cristina Drescan.
Radu Păltineanu s-a arătat bucuros de faptul că a putut sta în faţa atâtor elevi de liceu,
cărora a avut ocazia să le povestească despre
aventurile lui cu bicicleta. Nu e prima întâlnire de acest fel pentru Radu pentru că în
această perioadă a fost prezent în mai multe
şcoli pentru a povesti despre aventurile lui.
Prezenţa lui Radu Păltineanu la Reghin a
fost una mai mult decât relaxantă, pentru că
s-a transformat într-un frumos dialog între

aventurier şi elevi. Cu o ceaşcă de cafea în
mână, vorbind liber şi deschis, Radu şi-a început dezvăluirile din drumurile lui pe două
roţi.
„Am petrecut trei ani şi trei luni cu bicicleta
prin Americi, plus alte aventuri pe care leam avut înainte de asta, care ar putea fi lecţii
faine pe care le poţi învăţa din activitatea asta
de a cutreiera lumea pe două roţi. Încerc să-i
scot din zona lor de confort şi sper ca după
această discuţie să motivez puţin prin ceea ce
am făcut eu” a spus Radu Păltineanu înainte
de a-şi începe povestea în faţa elevilor.
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Târgul Portului Popular şi al Rusaliilor la Ruşii-Munţi

Ruşii-Munţi a fost în sărbătoare în perioada
15 – 16 iunie, organizându-se o nouă ediţie
a Târgului Portului Popular şi al Rusaliilor,
sărbătoare ce a devenit tradiţie pentru organizatori şi participanţi. Sărbătoarea s-a
transformat într-un spectacol de calitate de
care organizatorii – Primăria şi Consiliul Local Ruşii-Munţi – pot să fie mândri.
„Ziua Rusaliilor e o zi cu tradiţie pentru locuitorii comunei Ruşii-Munţi. De 19 ani de
când sunt primar, în fiecare an, de Rusalii,
am considerat că trebuie să satisfacem dorinţa locuitorilor comunei. Nici în acest an nu
ne-am lăsat mai prejos, am considerat că trebuie să organizăm evenimentul pe parcursul
a două zile. Dedicăm locuitorilor comunei
acest eveniment pentru că ei merită prin tot
ceea ce au în patrimoniu, pentru modul în
care se comportă” a declarat primarul Chiş
Bălan Ilie.
Locuitorii din Ruşii-Munţi au avut astfel la
dispoziţie două zile pentru a petrece alături
de prieteni: prima zi fiind dedicată muzicii
uşoare, iar cea de-a doua zi muzicii populare.
Ziua de sâmbătă a debutat cu activităţi sportive unde aproximativ 100 de copii au participat la un turneu de fotbal. Programul de la
scenă a fost gândit în aşa fel încât şi cei mici
să se bucure de spectacol, fiind invitată pen-

tru ei trupa Lady Bubbles Show, care a avut
menirea de a înveseli copiii.
Seara a răsunat muzica uşoară când au urcat
pe scenă: Emilaş Vlaicu, Nemesis, Genţiana
& Band, seara încheindu-se cu un concert
extraordinar susţinut de Roxana Nemeş. Artista a făcut un adevărat spectacol, fiind asaltată de copiii prezenţi la concert. Aceştia au
urcat pe scenă şi au dansat alături de ea.
Înainte de începerea programului de duminică, preoţii Daniel Cota şi Laurenţiu Şerban
au stat în faţa publicului alături de oficialităţi, rostind o rugăciune de binecuvântare.
Oficialităţile locale, judeţene şi reprezentanţii judeţului în Parlament au răspuns prezent
invitaţiei. Astfel au fost prezenţi: Mircea
Duşa – prefectul judeţului Mureş, Cristian
Chirteş - senator, Horea Soporan – senator, Alexandru Cîmpeanu – vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Mureş, Vasile Gliga –
preşedintele PSD Mureş
„Este o plăcere deosebită pentru mine să fiu
astăzi printre dumneavoastră la marea sărbătoare. În timp, evenimentul este cunoscut
de cei mai în vârstă ca unul deosebit pentru
că aici îşi dădeau întâlnire tinerii de pe Valea Mureşului, de pe Valea Gurghiului dar şi
din judeţul Bistriţa, pentru a se simţi bine şi

pentru a pune în valoare tradiţiile populare,
meşteşugurile şi obiceiurile din această zonă.
Avem datoria aceasta, iar cei mai tineri vor
avea la rândul lor această misiune, ca ceea
ce s-a construit aici în conştinţa cetăţenilor,
ceea ce e important şi valoros pentru tradiţiile româneşti să fie dus mai departe. Apreciez
faptul că domnul primar şi consiliul local fac
eforturi an de an să susţină acest eveniment”
a declarat Mircea Duşa, prefectul judeţului
Mureş.
„Ca în fiecare an, ne reîntâlnim la RuşiiMunţi. Îi mulţumesc pentru invitaţie domnului primar pentru că an de an particip aici
pe Valea Mureşului la acest eveniment. Cred
că este una dintre sărbătorile importante ale
Văii Mureşului. Cred că ne-a intrat în sânge,
fiecăruia dintre noi, cei de pe scenă, să venim
la Ruşii-Munţi să vă salutăm şi să urmărim
împreună aceşti minunaţi copii şi ceea ce are
mai drag poporul nostru: portul popular şi
tradiţiile zonei” a spus Cristian Chirteş.
„Bine v-am găsit într-o Românie reală, întro zi de sărbătoare. Nu ştiu dacă s-a întrebat
cineva de câţi ani se organizează această sărbătoare în comuna voastră, însă anul acesta se împlinesc 700 de ani de când comuna
este atestată documentar. Vreau să vă doresc

Codruţa ROMANŢA

sănătate, multă putere de muncă. În comparaţie cu trecutul, dacă ne întrebăm cum
arăta comuna în urmă cu 700 de ani, e puţin
probabil că o să ştie careva dintre noi, pentru că trecutul îndepărtat este mai greu de
cunoscut, dar trecutul apropiat este mai evident nouă, datorită statorniciei şi priceperii
domnului primar, datorită hărniciei domniilor voastre, comuna arată astăzi ca o comună
europeană” a precizat Alexandru Cîmpeanu.
„Pentru noi, oficialităţile care vin an de an
aici, aşa ştim că sunt întotdeauna Rusaliile.
Încep aici, apoi vedem unde se mai termină.
Venim cu drag, ne bucurăm împreună cu
dumneavoastră” le-a spus senatorul Horea
Soporan, prezent pe scena Târgului de Rusalii de la Ruşii Munţi.
După discursurile oficialităţilor, ziua de duminică a continuat cu programul artistic, debutând cu ansamblul de copii „Plaiuri Mureşene” din Ruşii-Munţi urmat de Ansamblul
Mureşelul din Târgu-Mureş, soliştii Monica
Pârlea şi Roxana Raita, Dorina Oprea, Mara
Stuparu, Maria Pop & Bogdan Orban, Alexia Aştelian, Ansamblul Mureşul din TârguMureş, Ansamblul Profesionist al Casei de
Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin, Ionuţ
Langa, Alexandru Pop. Seara s-a încheiat cu
un foc de artificii.

Școala Gimnazială „Florea Bogdan” din Reghin a câștigat Cupa DHS
şi pleacă în China
Concursul de îndemânare pe bicicletă și educație rutieră
„Cupa DHS” dedicat elevilor din clasele V-VIII, organizat de
Eurosport DHS cu sprijinul Băncii Raiffeisen și Ford România și-a disputat cea de-a X-a finală națională la Craiova în
perioada 22 iunie - 23 iunie.
Competiţia a adunat la start 36 de echipaje validate, cu un
număr de 144 de elevi și 36 profesori coordonatori.
Echipajul câștigător al unei excursii în China, a fost Școala
Gimnazială „Florea Bogdan” din Reghin, județul Mureș, ur-

mat pe locul 2 de echipajul de la Școala Gimnazială Lucieni,
județul Dâmbovița, câștigător a 5 biciclete DHS și pe locul
3 echipajul de la Școala Gimnaziala Nr. 29 Sfânta Ana din
Galați, județul Galați, câștigător a 5 hoverboard-uri. Premiile au fost înmânate de către Președintele Ford România, Ian
Pearson și reprezentanta MEN, Insp. Prof. Cătălina Chendea.
După Festivitatea de premiere, a urmat un program artistic ce
s-a încheiat cu o tombolă pentru toți vizitatorii, participanții
și profesorii coordonatori. „Proiectul îşi propune să promo-

veze atât un mod de viaţă sănătos, prin mişcare, cât şi să ajute
la prevenirea producerii de accidente de circulaţie în rândul
elevilor, prin însuşirea corectă a regulilor de circulaţie şi prin
respectarea lor. Pe termen lung, ţelul acestui tip de proiecte
este creşterea numărului de cercuri şi cluburi de ciclism şi
ciclo-turism pe lângă şcolile din România” a declarat Gelu
Fona – Manager Proiect prin intermediul unui comunicat de
presă.
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Produse şi Tradiţii la Poalele Călimanilor

Codruţa ROMANŢA

Asociaţia „Grupul de Acţiune Locală Defileul Mureşului Superior” a organizat duminică, 22 iunie, la Deda, evenimentul „Produse şi Tradiţii la Poalele Călimanilor” un eveniment care a avut
scopul de a promova obiceiurile, produsele, valorile de pe Valea Mureşului.

Zece comune (Aluniş, Brâncoveneşti, Deda,
Ideciu de Jos, Lunca Bradului, Răstoliţa, Ruşii-Munţi, Stânceni, Suseni, Vătava), membre
ale GAL-ului „Defileul Mureşului Superior”
au fost implicate în organizarea acestui eveniment, fiecare comună fiind reprezentată de
cetăţeni şi au pus în valoare avuţiile comunei
pe care o reprezintă. Printre standurile prezente s-au aflat şi reprezentanţi ai proiectului
„De la Marginalizare la Integrare!”, proiect
care este iniţiat de Primăria Comunei Deda
în parteneriat cu Liceul Tehnologic “Vasile
Netea” din Deda, cu Asociaţia Generală a
Profesioniştilor în Vânzări din București şi
Ioanida Turism - firmă consultanţă.
Grupul de Acţiune Locală „Defileul Mureşului Superior” are ca scop sprijinirea dezvoltării comunităţilor prin identificarea
nevoilor locale şi promovarea cooperării în
vederea soluţionării acestora într-un mod
cât mai eficient. GAL Defileul Mureşului
Superior” dezvoltă proiecte cu finanţare nerambursabilă prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 şi nu numai,
implementează Strategia de Dezvoltare Locală prin finanţarea măsurilor aprobate de
MADR adaptate la teritoriul pe care îl reprezintă.
Având în vedere că evenimentul “Produse
şi Tradiţii la Poalele Călimanilor” a fost şi
unul de promovare a tradiţiilor, nu puteau
lipsi ansamblurile locale, soliştii locali, care
au prezentat un program amplu. Cap de afiş
al muzicii populare a fost Ionuţ Langa, iar pe
partea de muzică uşoară a cântat pentru cei
prezenţi Elena Gheorghe.

La deschiderea oficială au fost prezenţi: Alexandru Potor – preşedintele Federaţiei Naţionale a Grupurilor de Acţiune Locală, Gheorghe Ştef – director AJOFM Mureş, Sabina
Briţ – directorul Agenţiei Judeţene de Pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială Mureş, Ioan Macarie – Inspector Şcolar General, Ioana Crişan
– directorul Ioanida Turism şi preotul din
Deda - Gabriel Farcaş. Aceştia s-au arătat
bucuroşi de ceea ce au văzut la Deda şi de
ceea ce GAL-ul Defileul Mureşului Superior
reuşeşte să facă pentru cetăţenii celor zece
comune implicate.
„Este un eveniment care se doreşte a fi unul
de promovare a produselor tradiţionale de
pe Valea Mureşului Superior şi totodată un
spectacol de folclor organizat cu această
ocazie. Înfiinţarea GAL-ului Defileul Mureşului Superior cu toate cele zece comune nu
înseamnă altceva decât un mod de a aduce
dezvoltarea Văii Mureşului Superior, dezvoltarea comunelor noastre şi principalii iniţiatori ai acestui GAL sunt primarii celor zece
comune, împreună cu directorul de GAL,
Carmen Cotruş şi cu cei care funcţionează
în acest GAL. Aducerea fondurilor europene înseamnă pentru noi toţi dezvoltare. Înseamnă mai mulţi bani, înseamnă servicii
mai multe, creare de locuri de muncă, iar
acest GAL putem afirma pe deplin că şi-a
făcut această datorie de onoare. Spuneam că
fondurile care au fost atrase reprezintă aproximativ 3 milioane de euro, ceea ce înseamnă peste 120 de miliarde de lei vechi. Asta
presupune muncă, presupune efort şi nu întâmplător domnul Potor este aici pentru că

dumnealui cunoaşte că la Deda se lucrează,
cunoaşte că Valea Mureşului se dezvoltă prin
această activitate a GAL-ului şi prin activităţile primarilor care lucrează în unităţile administrativ teritoriale. Astăzi fiecare stand al
comunelor reprezentative GAL-ului Defileul
Mureşului Superior prezintă produse tradiţionale, avem stâni care au venit cu mâncare
din zona noastră, iar scopul nostru este de
a promova zona şi de a o face mai frumoasă. Mureşul, în mersul lui spre aval, duce cu
el tot ce înseamnă hărnicia oamenilor de pe
Valea Mureşului, frumuseţea zonei şi totodată faptul că sunt oameni buni, cu credinţă şi
nădejde în Dumnezeu” a declarat primarul
comunei Deda, Lucreţia Cadar, preşedintele
GAL-ului „Defileul Mureşului Superior”.
Implicată trup şi suflet în bunul mers al acestui GAL este Carmen Cotruş, care deşi plină
de emoţii, a reuşit să spună câteva cuvinte
în faţa publicului prezent. „Aş vrea să mulţumesc organizatorilor, invitaţilor care şi-au
făcut timp ca astăzi să fie alături de noi. Nu
a fost uşor pentru a duce GAL-ul mai departe, dar am promis să îl ducem acolo unde nu
sunt multe GAL-uri în ţară” a spus Carmen
Cotruş, directorul GAL-ului „Defileul Mureşului Superior”, pe care o caracterizează
faptele şi proiectele atrase spre dezvoltarea
comunităţii şi a cetăţenilor de pe Valea Mureşului Superior.

GAL-ul Defileul Mureşului Superior - un model pentru celelalte

GAL-uri din ţară
„Venind după un drum lung de la Bucureşti
până aici, m-am gândit ce oameni minunaţi
trebuie să fie cei de aici, de pe Valea Mureşului, care s-au adunat într-o zi să pună la un
loc ce au mai frumos în comunitatea lor, să
vină împreună cu copiii să transmită un mesaj: că unirea face puterea. Am fost de multe
ori întrebat ce e acela un GAL. De multe ori
conceptul pare aşa, venit din altă parte. Aş
vrea să simplific: Grupul de Acţiune Locală
este uniunea tuturor celor care vor să facă
mai mult pentru un teritoriu. Toţi primarii,
toţi agenţii economici, reprezentanţii societăţii civile, biserica, şcoala, împreună pot să
îşi dea mâna pentru a dezvolta localităţile şi
a aduce bunăstare. E complicat când vorbeşti
despre fonduri europene, toată lumea se referă la implementarea acestor proiecte ca fiind dificilă, birocratică, cu multe probleme.
Vreau să aveţi în acest GAL un prieten pentru că de fapt asta este GAL-ul: o organizaţie,
un grup de oameni care vin alături de dumneavoastră, mult mai aproape, ajutându-vă
să implementaţi fonduri europene. GAL-ul
este locul unde fiecare dintre dumneavoastră
aveţi şansa de a accesa şi a dezvolta un proiect, o idee. În calitate de preşedinte al Federaţiei pot să vă confirm că aceşti oameni de
la GAL-ul Defileul Mureşului Superior sunt
un model pentru celelalte 239 de Grupuri
de Acţiune Locală din România” a declarat
la Deda, Alexandru Potor, preşedintele Federaţiei Naţionale a Grupurilor de Acţiune
Locală.
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Târgul de la Podăşel (Dumbrava) între trecut şi prezent
Codruţa ROMANŢA
În fiecare an în cea de-a treia zi de Rusalii, în satul Dumbrava din comuna Vătava, în locul numit Podăşel se organizează Târgul de Rusalii, un eveniment ce are la baze cinstirea eroilor ucişi în
timpul Revoluției din 1848.

În memoria celor 200 de bărbaţi
împuşcaţi
Ideea târgului a pornit aşadar de la comemorarea celor 200 de bărbaţi din Dumbrava şi împrejurimi, ucişi în timpul Revoluției
din 1848. Unul singur a scăpat, care s-a întors în sat şi a adus tragica veste. În locul în
care aceştia au fost ucişi a fost pusă o cruce
de lemn, care mai apoi a fost mutată într-un
alt loc unde autorităţile locale au ridicat un
monument. După anul 1970 evenimentul a
primit o altă amploare.
L-am întâlnit în târg pe fostul profesor Savu
Bendriş, cel care s-a numărat printre cei care
au reuşit ca acest târg să fie posibil, introducându-l în calendarul târgurilor din judeţul
Mureş, undeva prin anul 1979. „I-am zis aşa:
Târgul Portului popular din Dumbrava, dar
acum se pierde şi portul, se pierde şi târgul,
se pierd obiceiurile şi oamenii care din 1500
câţi erau aici în sat, mai sunt vreo 700. Sate
precum Dumbrava, Vătava, Râpa, Monor,
Gledin, Săbgiş veneau fiecare cu jocuri. Tineri, fete, băieţi cu muzicanţii lor chiuiau şi

se distrau. Nu era băutură, nu găseai bere ca
acum. Îmi amintesc că atunci când am instituit târgul portului popular le-am zis la cei
de la judeţ să aducă o maşină de bere, să aibă
oamenii ce să servească. Ce se servea atunci
pe post de răcoritoare? Veneau cu un ciubăr
de apă rece şi puneau în el oţet şi bicarbonat.
E important ca această sărbătoarea să fie
dusă mai departe pentru că aici s-au petrecut
acele lucruri cu ţăranii despre care nu îmi e
plăcut să îmi amintesc, care au fost hăituiţi,
alungaţi şi până la urmă împuşcaţi. Un om
mare al satului, Petru Boţeanu, care din păcate s-a dus la ceilalţi, mi-a arătat unde a fost
prima cruce, între două părăuţe, unde au fost
împuşcaţi cei 200. Mi-a povestit cum după
anul 1948 a mutat monumentul, care pe
atunci era o cruce din lemn în locul în care
este astăzi ridicat monumentul.
Mai de mult nu erau tarabe. Acum au năvălit
tarabele astea cu papuci, cu diverse lucruri.
Nu-i rău nici asta, dar au dispărut ţăranii şi
oamenii noştri autentici. Puţini dintre cei tineri cred că ştiu motivul pentru care sărbătorim această zi” spune Savu Bendriş, localnic.
La orele amiezii, locuitorii din Dumbrava şi
din satele învecinate îşi dau întâlnire la mo-

numentul ridicat în cistea eroilor, unde se
ţine o slujbă de pomenire. De acolo, cu mic
cu mare, se îndreaptă spre locul special amplasat pentru spectacolul artistic, unde doritorii pot servi mâncare ori îşi pot cumpăra
anumite produse.
În trecut, cei care participau la acest târg îşi
etalau costumele populare, acum îi vezi doar
pe bătrânii satului purtând costumul popular cu mândrie şi pe cei care sunt parte a programului artistic.
Părerile legate de păstrarea şi continuarea
acestui obicei sunt împărţite. Unii localnici
cred că sărbătoarea va dăinui, în timp ce alţii
consideră că încet, aceasta va fi dată uitării.
„Oameni din mai multe sate se adunau şi veneau aici să joace. Nu ştiu cât o să mai ţină
pentru că se cam termină cu tradiţiile, copiii
sunt plecaţi în lumea largă să îşi facă un rost
în viaţă, bătrâneii care ar vrea, nu mai pot.
Aici erau petreceri, jocuri, tot felul de frumuseţi. Era un loc de întâlnire, care a rămas
o tradiţie. Se lucra până la amiază, mergeam
la căpălit, la fân, iar după-masa aduceam cu
toţii mâncare, ne aşezam pe iarbă şi serveam
cu toţii din ce aduceam. Aici, în Podăşel toată lumea se îmbrăca în costum popular” spune Maria Sorlea, localnică.

„Fiecare sat venea aici cu jocul lui, atât era
de frumos, cu oameni îmbrăcaţi în costum
popular. Lumea venea cu coşuri de mâncare, aşezam mâncarea pe jos pe câmp: carne,
urdă, caş, prăjitură, cozonac. Veneam aşa
de plini cu de toate, că abia le puteam duce.
Acum e mai simplu. Lumea cumpără mici
şi bere. În timpul lui Ceauşescu au vrut să
oprească această sărbătoare, dar nu au reuşit.
Târgul ăsta era şi moment de a lega prietenii,
de multe ori se şi căsătoreau. Nu de puţine
ori se luau la bătaie, dacă o fată dintr-un alt
sat era luată la joc de băieţi din alt sat. Săreau
băieţii ca cocoşii. ” ne-a povestit Maria Bâta.
Am plecat din Dumbrava zâmbind, dar în
acelaşi timp întrebătoare... Vor duce oare tinerii locului tradiţia evenimentului mai departe după ce bătrânii satului nu vor mai fi?

Târgul Fetelor de la
Gurghiu

Valea Gurghiului va fi în sărbătoare în acest sfârşit de săptămână
când are loc Târgul Fetelor de la Gurghiu. Evenimentul este organizat de Primăria şi Consiliul Local Gurghiu, judeţul Mureş,
fiind o tradiţie veche de peste o sută de ani. Târgul se desfăşoară
duminică, 30 iunie, de la ora 11:00 pe Platoul Mocear.
„Târgul Fetelor” era cunoscut ca fiind un loc unde se întâlneau
tinerii şi nu de puţine ori se termina cu logodnă sau căsătorie. În
prezent, Târgul ontinuă să fie motiv de revedere, locul unde prieteni, cunoscuţi se reîntâlnesc şi deapănă amintiri.
Dacă ajungeţi pe Platoul Mocear la acest eveniment, nu uitaţi de
puiul târgului, de acea turtă dulce în formă de inimioară în mijlocul căreia are aplicată o oglindă, pe care tinerii o ofereau în trecut
fetelor pe care le plăceau. Tinerii se puneau obraz lângă obraz şi
se priveau în oglindă. Cu cât turta era mai mare, cu atât dragostea
pentru respectiva fată era mai arzătoare. Aşa că, preţ de câteva
clipe, puteţi şi voi retrăi momentul de altă dată, chiar dacă o faceţi
cu prietena ori soţia dumneavoastră.

Program:
ora 11:00 – Deschiderea oficială
Discursuri oficialităţi
Ciprian şi Mihaela Istrate
Obicei de nuntă
Marius Ciprian Pop
Ciprian Roman
Cristian Fodor
Andra Matei
Ansamblul profesionist “Mureşul” din Târgu-Mureş
Şi alţi artişti locali
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La mulţi ani, Avântul Reghin! 70 de ani de istorie

Codruţa ROMANŢA

16 iunie 1949 – 16 iunie 2019... Sunt 70 de ani de istorie a echipei reghinene Avântul. Oameni care trăiesc fotbalul, foste glorii ale fotbalului reghinean s-au adunat anul trecut într-o asociaţie
dând viaţă echipei Old Boys Avântul Reghin. Foştii jucători au decis că Avântul merită o aniversare, aşa că patru echipe old boys (două echipe din Reghin, una din Zalău şi una din Bistriţa) au
făcut spectacol fotbalistic pe o căldură infernală, sâmbătă, 22 iunie.
Despre această aniversare, dar şi despre istoria echipei au povestit pentru Glasul Văilor şi Ardeal TV, patru foşti jucători la Avântul : Viorel Cioată, Vili Stoica, Enyedi Andrei şi Ovidiu Mărginean.

Viorel Cioată - “Cea mai mare
satisfacţie în fotbal este golul”
Viorel Cioată a activat ca jucător la Avântul
între anii 1974 – 1990, iar pasiunea pentru
fotbal o are de mic. “Trăind până la 14 ani
la ţară, la Vătava, veneam la Reghin la teren
şi mă uitam prin gard la meciuri. Eram impresionat că vedeam un teren aşa de mare,
când mă uitam la tribună şi vedeam atâţia
oameni. Ştiu Avântul de 50 de ani când am
venit la Reghin ca elev. Avântul, deşi datează
din 16 iunie 1949, a activat înainte sub alte
denumiri precum Cărămida, Turul, iar ultima dată, înainte de a se numi Avântul s-a
numit Foresta Reghin. În Reghin erau foarte
multe echipe, aproximativ 16 care jucau în
campionatul orăşenesc. Era terenul Voinţa
unde non-stop se juca fotbal. Aveai de unde
să alegi, iar Avântul Reghin cam de acolo îşi
recruta fotbaliştii. Întotdeauna, cea mai mare
satisfacţie în fotbal este golul, mai ales acele goluri decisive, unde reuşeşti să câştigi un
meci în ultimele minute. Dar şi atunci când
promovezi la ultimul joc dintr-o ligă inferioară la una superioară. Am promovat cu
echipa de câteva ori şi ştiu ce înseamnă” îşi
aminteşte Viorel Cioată.

Vili Stoica - “Jucam cu pasiune,
jucam cu entuziasm”
Un alt fost jucător al echipei Avântul Reghin
este Vili Stoica. Acesta a activat mulţi ani ca
jucător la această echipă, cu mici pauze, timp
în care a mai activat şi la echipe precum ASA
Tg - Mureş, Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa. În momentul de faţă este antrenor la
grupa de copii. “Pasiunea era mai mare. Jucam cu pasiune, jucam cu entuziasm, cu plăcere şi nu ne gândeam la alte lucruri. Primul
meu obiectiv de când eram copil era să devin fotbalist la echipa mare. Majoritatea din
echipa Old Boys de azi au fost pentru mine

modele, am crescut văzându-i jucând şi este
pentru noi o bucurie să putem să ne întâlnim
în această echipă, avem turnee, depănăm
amintiri, ne povestesc cum era perioada lor.
Important este să fim sănătoşi şi să nu ne accidentăm” spune Vili Stoica.

Andrei Enyedi – “Tribunele erau
mereu pline”
Doi ani a activat Andrei Enyedi ca fotbalist
la Avântul, mai precis între anii 1990 – 1992.
“Îmi amintesc că veneam de mic cu plăcere
la meciurile echipei Avântul şi ceea ce îmi
rămâne întipărit în minte este fluxul de jucători, tribunele erau mereu pline, dar erau
şi jucători care ofereau un spectacol, care ne
încântau pentru că pe vremea aceea fotbalul
era altul. Spaţiile erau mult mai largi şi se putea juca, fotbalul era spectacol” îşi aminteşte
Andrei Enyedi.
Cât priveşte echipa Old Boys, o consideră o
idee binevenită “E o idee excepţională pentru că ne dă posibilitatea să ne întâlnim, să
depănăm amintiri. Această organizaţie este
o treabă serioasă pentru că avem un statut şi
organizăm meciuri cu echipe din alte localităţi. Într-o societate în continuă schimbare,
aceste lucruri îţi aduc un pic de linişte şi e
benefic şi din punct de vedere al sănătăţii” a
declarat Andrei Enyedi, care a adăugat faptul
că “fără să supăr pe nimeni, din păcate mulţi
tineri de azi pun mai presus câştigul financiar imediat, decât pasiunea pentru fotbal. Asta
nu înţeleg tinerii, că în sport în general, ca să
culegi roadele, trebuie să faci sacrificii. Din
acest motiv mulţi jucători talentaţi nativ se
pierd pe drum pentru că nu pun pasiune, nu
fac sacrificii, sar anumite etape importante şi
vor să ajungă să joace fotbal”.

Ovidiu Mărginean – “Aşteptam
cu sufletul la gură fiecare meci”

A început fotbalul la Avântul în 1981 şi a terminat în 1996. “În anul 1981 am făcut primii
paşi pe acest teren la grupele de copii. Era o
bucurie imensă pentru că jucam în deschiderea echipei mari, pe atunci promovată în
divizia B. 6000 de oameni erau prezenţi pe
atunci la fiecare meci. Aşteptam cu sufletul
la gură fiecare meci pentru a vedea nume

consacrate care au fost la Avântul şi încercam să prindem ceva de la meciuri, de la antrenamentele lor. Viaţa pe care am avut-o ca
fotbalişti nu ne-o mai dă nimeni înapoi, iar
aceste lucruri pe care le facem noi, întâlnirile
pe care le avem sunt importante pentru noi,
pentru viaţa noastră” a declarat Ovidiu Mărginean.

S-a deschis ştrandul din Reghin
Ştrandul din Reghin şi-a deschis porţile pentru cei care doresc să petreacă câteva ore în
apă, deconectându-se de cotidian. Reghinenii au la dispoziţie patru bazine, atât pentru
înotătorii experimentaţi cât şi pentru copii.
Cel mai mare bazin dintre cele patru existente la ştrandul din Reghin are o adâncime
care trece de la de 2, 10 metri şi poate ajunge
până la 2, 80 metri. „Cei care vin la ştrand se
bucură de apa curată pe care o avem, muzică
bună, atmosferă plăcută, un spaţiu de relaxare propice pentru sezonul din anul acesta. Ne
bucurăm de soarele care este gratis şi tarifele
mici, care au rămas neschimbate. Aşteptăm
ca persoanele să se bucure în incinta ştran-

dului de cele patru bazine cu apă la calitatea
cerută de legislaţia în vigoare. S-au continuat
lucrările de reparaţii începute în ceilalţi ani
şi pe an ce trece dorim să îmbunătăţim şi să
aduce echipamente, poate chiar şi alte servicii, totul în funcţie de bugetul alocat în anul
următor. Sper să fie un sezon bun, având
în vedere că am reparat suprafeţele pavate.
Aduc la cunoştinţa cetăţenilor care vor veni
la ştrand să respecte regulamentul de ordine
interioară, să se conformeze în aşa fel încât să
nu avem accidente, să nu se producă evenimente nedorite” a declarat Călin Albu, administratorul ştrandului Municipiului Reghin.
Clienţii ştrandului vor scoate din buzunare

10 lei pentru adulţi şi 7 lei pentru copii, biletul fiind valabil pentru întreaga zi. Persoanele care doresc să închirieze şezlonguri o pot
face pentru un tarif de 5 lei pe zi, iar cei interesaţi pot să servească băuturi răcoritoare
sau produse de tip fast-food la chioşcul din
incinta ştrandului.

Programul de funcţionare este zilnic între
orele 9:00 – 20:00, excepţie făcând ziua de
luni, când ştrandul se deschide doar de la ora
14:00, deoarece până la această oră, se vor
face lucrări complexe de dezinfecţie şi aranjarea bazinelor de apă.
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Sânzâienele sărbătorite la Muzeul Etnografic din Reghin
Codruţa ROMANŢA
Timpul a fost prietenul lor, al sânzâienelor permiţâdu-le organizatorilor să desfăşoare în data de 23 iunie un eveniment minunat dedicat Sărbătorii Sânzâienelor, intitulat „Noaptea de Sânzâiene”
pus la cale de Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin. Moderatorii evenimentului au fost doi tineri talentaţi, Ionela Nădăşan şi David Crişan.

Despre semnificaţia Sărbătorii de Sânzâiene
ne-a povestit Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea” din Reghin.
„În 23 iunie e noaptea de Sânzâiene când
conform tradiţiei aceste zâne frumoase ale
văzduhului şi ale pădurilor coboară în această noapte pe pământ şi împart belşug ogoarelor, aduc puteri miraculoase plantelor de leac
şi aduc sănătate bolnavilor. Ne-am gândit să
marcăm această sărbătoare cu un eveniment
prin care încercăm să ne apropiem de semnificaţia acestei sărbători, să le înţelegem şi să
le trăim pentru că tot acest mister care există
în jurul sânzâienelor, a dansului sânzâienelor şi frumuseţea lor inegalabilă, puterea lor
nebănuită şi vindecătoare ne duce cu gândul
şi sugerează de fapt puterea tainică a femininului. Am creat un program care este divers
şi cuprinde prezentări de ii, dansul sânzâienelor care este un moment special pregătit
pentru acest eveniment” spune Roxana Man.
Publicul s-a bucurat de scenete, ateliere în
aer liber, de creaţie, standuri ale meşterilor
populari, prezentarea unor obiceiuri, muzică
folk, muzică populară. Prezentarea de ii a cuprins lucrări din colecţia privată, realizate de
Adam Zamfira şi Lucreţia Cătană. „Lucrez
cu mult drag, cu pasiune, cu tot sufletul aceste ii. Mă inspir din modelele populare vechi,
adaug elemente noi pentru că nu îmi place să
copiez exact, ci îmi place să-mi las amprenta
în ceea ce realizez. Am avut plăcerea şi norocul să mă nasc într-o familie care lucra şi
purta cu drag costumul popular şi de acolo
dragostea pentru realizarea iilor tradiţionale” a precizat Lucreţia Cătană.
De asemenea, publicul a putut vedea şi o
expoziţie de pictură, care aparţine Iuliei Romanţi.
Evenimentul se organizează de câţiva ani

pentru că este o sărbătoare foarte frumoasă
şi „ne face să ne gândim la sânzâienele care
cuprind o lume mitică, imaginară care ne
fac să ne gândim la vremuri de început, la
conexiunea cu ritmurile naturii şi universul
din care fac parte. Ele ni se dezvăluie ca nişte zeiţe, zâne foarte frumoase înzestrate cu
calităţi extraordinare şi multă libertate, dar
care de fapt sunt arhietipuri din conştientul
colectiv şi care prin aceste calităţi pe care le
au, ne spun despre natura noastră umană la
care putem să ajungem doar dacă înţelegem
şi acceptăm şi recurgem la intuiţia noastră
feminină şi conexiunea noastră cu natura.
Tradiţia spune că această sărbătoare a fost
creată de o minte de femeie care şi-a dorit ca
măcar o zi din an să fie doar pentru ea, să fie
iubită de la distanţă, să fie frumoasă, seducătoare, dar interzisă, dorită, dar inaccesibilă.
Tradiţia spune că trebuie să avem grijă cu
sânzâienele pentru că ele sunt ca o oglindă a
sufletului” a adăugat Roxana Man.
În fiecare an publicul este tot mai numeros

pentru că se simte bine alături de organizatori, iar asta nu poate decât să încurajeze
organizatorii, impulsionându-i să organizeze în fiecare an cu aceeaşi dorinţă şi bucurie
acest eveniment.
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Stimulente pentru angajarea elevilor şi studenţilor pe
perioada vacanţei
Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Mureș, reaminteşte angajatorilor
că pot beneficia de un stimulent financiar
lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare
elev şi student încadrat în muncă pe perioada vacanței. Angajarea elevilor şi studenţilor
se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar
stimulentul financiar se poate acorda pentru
o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare
într-un an calendaristic, pentru fiecare elev

şi student pentru care s-a încheiat contract
individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul realizat se
suportă de către angajator din fonduri proprii.
Beneficiază de stimulentul financiar lunar
prevăzut mai sus, angajatorii care încadrează
în muncă elevi şi studenţi în baza următoarelor documente:
a) contract individual de muncă pe durată
determinată, egală sau mai mică decât durata

vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial;
b) contract de muncă temporară, numai dacă
durata misiunii de muncă temporară este
egală sau mai mică decât durata vacanţei.
În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani,
contractul individual de muncă încheiat cu
durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de
30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru a beneficia de
acordarea stimulentului financiar, angajato-

rii trebuie să încheie o convenţie cu agenţia
pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană,
respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor
şi studenţilor.
Pentru informaţii suplimentare, angajatorii
interesaţi se pot adresa Agenţiei Judeţene
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș sau
unităților teritoriale ale acesteia.

Vor începe lucrările la UPU Reghin
După ce proiectul construirii Unităţii de Primiri Urgenţe de la Reghin a intrat pe linie
moartă din pricina faptului că firma care a
câştigat licitaţia a intrat în insolvenţă, se mişcă din nou lucrurile la acest proiect. Con-

form declaraţiilor făcute de viceprimarului
Municipiului Reghin, Marc Endre, există o
firmă câştigatoare la licitaţie, astfel încât ar
urma ca lucrările să fie începute în cel mai
scurt timp.

„Pentru proiectul UPU chiar astăzi (5 iunie
n.r.) am semnat autorizaţia de construire.
Aşteptăm să primim şi autorizaţia de la ISU
şi avem câştigătorul la licitaţie. Şi în foarte
scurt timp dăm drumul la lucrare. S-a înce-

put lucrarea anul trecut în primăvară, firma
care a câştigat lucrarea a lucrat foarte puţin,
apoi a plecat şi nu am mai putut continua lucrarea. Dacă totul merge bine, după începerea lucrărilor, în câteva luni lucrarea ar trebui să fie finalizată” a declarat Marc Endre,
viceprimarul Municipiului Reghin.

Se modernizează staţia de
autobuz de pe strada Gării

Una dintre staţiile de autobuz de pe strada
Gării se află într-o stare avansată de degradare, aceasta necesitând reparaţii. Având în
vedere faptul că în imediata vecinătate se află
magazinul Kaufland, conducerea acestuia are
intenţia de a moderniza staţia pe cheltuială
proprie. Însă pentru ca acest lucru să fie posibil a fost nevoie de adoptarea unei hotărâri
a consiliu local. Consilierii locali reghineni
şi-au dat acceptul pentru acest lucru în şedinţa ordinară din data de 26 iunie. Valoarea
estimată a investiţiei se va ridica la suma de
80.000 de lei.

ANUNŢURI
Către Poliţia Municipiului Reghin,
Cetăţenii din Reghin de pe strada Iernuţeni
din zona sensului giratoriu (Mol) – podul
Mureş vă aducem mulţumiri şi felicitări pentru: acţiunile de stabilire a ordinii şi liniştii
publice, îndepărtarea persoanelor feminine
ce practicau prostituţia, îndepărtarea persoanelor certate cu bunul simţ, probabil predispuse la furturi din locuinţe sau proxeneţi
ai prostituatelor.
Vă dorim spor şi succes în activitatea dumneavoastră, colaborarea în continuare pentru ordinea şi disciplina comunitară. Vă dorim sănătate!
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