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Creşte numărul de zboruri din Târgu-Mureş spre Budapesta

Wizz Air, una dintre companiile aeriene cu
cea mai rapidă creştere din Europa şi cea
mai mare companie aeriană din România,
a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă extinderea reţelei din Târgu-Mureş. Înce-

pând cu data de 27 octombrie, zborurile către Budapesta vor fi operate zilnic. Pasagerii
îşi pot planifica deja călătoriile în acest oraş,
biletele fiind disponibile pe wizzair.com cu
preţuri începând de la doar 39 lei/9, 99 euro.

“Ziua de astăzi reprezintă cel mai important
pas, după redeschiderea Aeroportului Transilvania. Începând din octombrie vom avea
curse zilnice către Budapesta şi acest lucru
reprezintă un beneficiu din punct de vedere
turistic şi nu numai. Asta pemtru că încă de
anul acesta, mureşenii vor avea acces, cu o
singură escală spre Budapesta, la zboruri către peste 143 de destinaţii ce pleacă din capitala Ungariei. Vom continua dezvoltarea Aeroportului, deoarece creşterea numărului de
destinaţii este o prioritate, dar şi asigurarea
unor condiţii la standarde cât mai înalte este
la fel de importantă şi de aceea vom continua
să alocăm fonduri pentru investiţii” a declarat Peter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.
“Târgu-Mureș are o semnificație specială

pentru Wizz Air, deoarece este primul oraș
din România de unde am operat. În ultimii
13 ani am transportat mai mult de două milioane de pasageri pe rutele noastre cu tarife
scăzute, oferind în același timp nenumărate
oportunități prin călătorii accesibile în Transilvania. Fiind cea mai mare companie aeriană din România, rămânem dedicați clienților
noștri transilvăneni din Târgu-Mureș, care
în curând se vor putea bucura de serviciul
nostru excelent la bordul curselor zilnice
spre Budapesta sau al uneia dintre cele de pe
celelalte trei rute. Echipajul nostru așteaptă
cu nerăbdare să primească fiecare pasager
WIZZ cu un zâmbet la bordul aeronavelor
noastre” spune Paulina Gosk, Corporate
Communications Manager la Wizz Air.
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EVENIMENT

Zece ani de Ardeal TV – sărbătoriţi printr-un spectacol folcloric
Codruţa ROMANŢA
Sunt zece ani de la prima emisiune a postului Ardeal TV – televiziune regională, care a prins viaţă sub sigla Gliga TV, pornit iniţial ca un post local. De-a lungul anilor, pe „sticla” postului de
televiziune s-au putut urmări emisiuni din diferite domenii precum: reportaje, documentare, emisiuni sportive, politic, religios, medical, toate axate pe cotidian, pe viaţa comunităţilor, a omului
simplu de la ţară, dar în acelaşi timp vizând şi oamenii valoroşi ajunşi exemple pentru noi.

Artişti de valoare pentru a
sărbători Ardeal TV

tot sufletul şi vom munci pentru asta, să ajungem cu adevărat o televiziune naţională” spune Daniel Gliga, fondatorul Ardeal TV.

Cei zece ani de Ardeal TV au fost marcaţi
printr-un spectacol folcloric, care a adus în
faţa celor prezenţi nume consacrate ale muzicii populare românești: Ana Munteanu,
Anca Branea, Cornelia Ardelean Archiudean, Cosmin Mocean, Costel Popa, Cristian Pomohaci, Daniel Rațiu, Dorina Oprea,
Elisabeta Guzu, Gheorghe Mureșan, Irina
Mihoc, Izidor Tudoran, Leontina Pop, Livia
Harpa, Maria Neag, Mădălina Mureșan, Mărioara Precup Stoica, Mărioara Sigheartău,
Mihaela Botoș Lateș, Mihai Poșteanu, Minodora Mureșan, Olimpia Deneș, Petre Petruse,
Remus Bondar, Voichița Mihoc, Simona Pop
Labiș, Teodor și Narcisa Țogorean, Ansamblul Doina Mureșului din Reghin și Ansamblul Coronița din Solovăstru.
Evenimentul a fost prezentat de doi dintre
membrii echipei Ardeal TV: Alexandra Cotoi, cea mai veche angajată a televiziunii și
Andrei Romanică, cântăreț de muzică populară ce realizează emisiunea „Din Ardeal Cu
Voie Bună” în direct, în fiecare vineri.
Fiecare dintre artiştii prezenţi pe scena Casei
Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din
Reghin a adus ceva special ca dar de aniversare: muzica şi jocul popular, cărora li s-au
dedicat trup şi suflet pentru a încânta publicul iubitor de folclor.

Prezent la Reghin la aniversarea celor zece
ani de Ardeal TV, Cristian Pomohaci s-a
arătat încântat de invitaţia primită de a cânta în faţa reghinenilor. Acesta a fost prezent
în urmă cu câţiva ani la filmările emisiunilor dedicate Crăciunului, filmate la Lăpuşna.
„Sunt zece ani, o aniversare care acum place. Sunt frumoase aniversările de zece, de 20
de ani, dar când o să aveţi 50 de ani ca mine
nu o să vă mai placă” a spus râzând Cristian Pomohaci, publicului prezent. „Dar pentru că astăzi ne bucurăm de o aniversare de
zece ani, de zece ani de frumos, de emisiuni
frumoase, vreau să vă mărturisesc că cea mai
frumoasă emisiune pe care am avut-o în viaţa mea a fost la Lăpuşna, motiv pentru care le
mulţumesc pentru bucuria avută celor de la
Ardeal TV. Atât e de greu să ţii o televiziune
în aceste zile, dar iată că domnul Daniel Gliga
suportă aceste cheltuieli, motiv pentru care
vreau să îi spun domnului Daniel Gliga „La
mulţi ani” şi vreau să vă văd la aniversarea de
o sută de ani – Ardeal TV” a adăugat Cristian
Pomohaci.

Daniel Gliga „Suntem o echipă
de oameni ambiţioşi”
Intrarea la spectacol a fost gratuită, evenimentul fiind transmis în direct de Ardeal
TV. Spre încântarea întregii echipe a televiziunii Ardeal TV, publicul a început să intre
în sala de spectacole a Casei Municipale de
Cultură Eugen Nicoară din Reghin încă de la
ora 16, deşi evenimentul avea ora de începere
ora 18.00. Şi a fost arhiplină, în sală spectatorii rămânând în număr foarte mare până
la final.
„Vinovat” pentru povestea Ardeal TV este
Daniel Gliga, cel care nu a stat prea mult pe
gânduri şi a decis să deschidă o televiziune, în
vremuri în care unii au cârcotic că nu va avea
nici o şansă. „Aceşti zece ani au trecut foarte
repede. Am început greu, continuăm greu,
dar avansăm şi ne vedem în toată ţara. Sunt
foarte mulţumit de echipa mea pentru că e o
echipă de oameni ambiţioşi, care îmi stă alături şi mă ajută. Acest spectacol a rămas de
organizat pe mâna echipei, nu am făcut invitaţii nimănui, cu toate astea sala a fost plină
şi cred că asta se datorează numărului mare
de interpreţi valoroşi de pe afiş. Acum opt ani
am fost întrebat în cadrul unui interviu „cum
vă vedeţi peste zece ani?” atunci spuneam cămi doresc ca postul nostru de televiziune să
devină televiziune naţională. Am reuşit să
devenim regională. Eu sper, îmi doresc din

Andrei Romanică „Este o mare
bucurie că fac parte din familia
voastră”
Andrei Romanică, cel care s-a ocupat în mare
parte de ceea ce înseamnă legăturile cu artiştii prezenţi la spectacol şi organizarea evenimentului aniversar, spune că primul contact
cu Ardeal TV l-a avut în urmă cu nouă ani,
pe când a oferit un prim interviu televiziunii.
„Ardeal TV e vinovat pentru că m-a ales pe
mine, Andrei Romanică, să vă fie alături şi
iată că de mai bine de un an, „Din Ardeal cu

voie bună” cred că a devenit una dintre cele
mai iubite emisiuni ale postului Ardeal TV.
Ardeal TV este un post care a legat prietenii
cu marele public, cu mari artişti. Şi pentru că
noi suntem prieteni cu artiştii, iată că sunt
astăzi la sărbătoarea noastră, având lângă noi
interpreţi din Banat, Bihor, Bistriţa, Mureş.
Sunt interpreţi care ne sunt alături, care ne
apreciază, care ne îndrăgesc, iar dragostea şi
aprecierea noastră e reciprocă. Nu pot decât
să le mulţumesc. De pe acum îi invit la aniversarea cu numărul 15, la cea cu numărul 20
şi până la aniversarea cu numărul 50 cred că
suntem capabili să facem lucruri frumoase.
Putem face lucruri frumoase alături de public, de artişti, de voi, colegii de la Ardeal Tv.
Este o mare bucurie că fac parte din familia
voastră” spune interpretul de muzică populară, Andrei Romanică.

Crina Laszlo „Mă bucur că sunt
de peste 6 ani în colectivul
televiziunii”
Cum o televiziune nu poate supravieţui fără
publicitate, fără susţinere financiară, de acest
domeniu se ocupă Crina Laszlo, director de

marketing. „Ce înseamnă Ardeal TV pentru
mine? Eu consider că este extrem de important să mergem la lucru cu plăcere și să putem
face ceea ce ne place. Marketingul, socializarea și oamenii frumoși au fost întotdeauna
printre preocupările mele zilnice. Mă bucur
că sunt de peste 6 ani în colectivul televiziunii și am ocazia să muncesc în domeniul pe
care mi l-am dorit, iar colegii și oamenii cu
care interacționez sunt un bonus frumos. De
asemenea, sunt recunoscătoare că pot învăța
zilnic ceva nou, fiecare client, situație fiind
o provocare” spune Crina Laszlo, director
marketing.
Spectacolul aniversar a fost unul grandios, şi
deşi a durat peste patru ore, publicul a rămas
până la final, semn că a fost plăcut impresionat de prestaţia artiştilor, iar sărbătoarea
televiziunii regionale Ardeal TV a fost pe
gustul lor.
Spre finalul evenimentului, colegii de scenă
i-au făcut o surpriză solistei Elisabeta Guzu
care şi-a aniversat ziua de naştere, dăruindu-i
un tort, moment în care publicul prezent i-a
cântat La mulţi ani.
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Alexandra Cotoi „Acolo unde echipa e unită, treci peste toate”
Chiar dacă au trecut 10 ani de la prima emisiune, parcă totul
a început ieri. Și nu glumesc! Zâmbesc acum când privesc în
urmă!
În primul rând, sunt impresionată de parcursul acestei televiziuni. Dacă în primii ani eram un post de televiziune locală,
care emitea acum 10 ani doar pe Valea Gurghiului, sub denumirea de Gliga TV, astăzi ne vedem în 28 de județe și suntem
Ardeal TV, postul de televiziune regională care reușește de
10 ani să aducă lumea aproape de tine. Această transformare
o datorăm în primul rând telespectatorilor, care ne-au fost
alături de-a lungul anilor, solicitând operatorilor de cablu din
regiunea lor, să introducă Ardeal TV în grila lor de programe.
Nu m-am gândit niciun moment că vom ajunge aici, dar iată
că prin multă muncă, o echipă de profesionişti și telespectatori dornici de a le oferi tradiții și frânturi din viața omului
simplu de la ţară, am reușit.
Parcursul meu în această televiziune a fost neașteptat chiar și
pentru mine. Daniel Gliga, cel care a gândit întregul proiect,
și-a dorit un post de televiziune care să ofere abonaților emisiuni cu ei și despre ei. Acesta a fost lucrul pe care mi l-a cerut
inițial. Apoi, a venit încrederea în echipa pe care a format-o,
iar pas cu pas ne-am extins.
Îmi amintesc și acum prima discuție pe care am avut-o și
nu îmi vine să cred că au trecut de atunci 10 ani. Partea cea
mai frumoasa e că nu a spus nu din prima, la nicio propunere. Ne-a susținut în toate inițiativele, iar drept dovada, astăzi
suntem cei pe care ne vedeți zilnic la Ardeal TV. Așa șef, mai
rar în ziua de azi!
Un lucru pe care vreau să îl afirm cu mândrie e faptul că am
reușit să ne extindem atât de mult la cererea publicului telespectator, lucru pe care cei din cadrul Consiliului Naţional
al Audiovizualului nu erau foarte încrezători. Când le-am
prezentat proiectul, parcă acum îmi sună în minte cuvintele
lor: nu prea aveți cum să reușiți să detronați celelalte posturi
regionale. Uite că am reușit, iar ei au văzut acest lucru! După
mine, eu aş merge până la București doar ca să le spun în față
că uite, se poate ca un post de televiziune locală, dintr-un

oraș cum e Reghinul, să se transforme în televiziune regională și să câștige publicul. Dar acest lucru a fost făcut cu mari
eforturi din partea întregii echipe, multe nopți nedormite,
ore peste program și sute de producții marca Ardeal TV
reușite și apreciate. La toate acestea, adăugăm transmisiunile
în direct în care am stat pe baricade sute de ore.
Să nu vă închipuiți că nu am avut parte de momente tensionate, de multe ori am fost chiar la limită, dar acolo unde e
echipa unită, treci peste toate, cu capul sus, pregătit pentru
noi provocări.
Televiziunea noastră a oferit șansa multor artiști să se afirme, pentru că noi știm cât e de greu să îți faci un nume în
lumea muzicii și nu numai. Ideologia noastră a fost să oferim
prilejul de a fi văzuți de o lume întreagă. Le-am prezentat
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poveștile de viață, i-am promovat, iar astăzi ei ne sunt prieteni. Le mulțumim tuturor celor care răspund afirmativ ori
de câte ori îi invităm în producțiile noastre propri. Și o fac cu
mare drag. Emisiunile de Crăciun sau producțiile de Paşte,
ne-au apropiat, devenind astfel o mare familie. Ne sunt dragi
cu toții, drept dovadă astăzi sărbătorim alături de ei. Alături
de o mică parte, pentru că am fi avut nevoie de mult mai mult
timp de spectacol astfel încât să îi includem pe toți. Ne leagă
de fiecare invitat din emisiunile noastre câte o poveste. Dar
avem timp și de azi înainte. Ca să vă dați seama mai bine, vă
spun că la ultimul Crăciun de la Ardeal TV, am avut peste
300 de invitați. Datorită nouă, s-au reînființat ansambluri populare, care au reînviat tradiții demult uitate. Rostul nostru
e să scoatem la lumină, din lada de zestre, acele tradiții care
riscau să se piardă în negura timpului. Nu spunem noi acest
lucru, ci ne-au mărturisit-o administrațiile locale, care au
acum posibilitatea să realizeze spectacole cu oamenii locului, de înaltă ținută. Le mulțumim fiecăruia că și-au rupt din
timpul lor pentru a scrie istoria meleagurilor din care provin,
lăsând astfel dovada vie a identității noastre naționale.
Nu am o pregătire cu studii în domeniu, sunt o educatoare
care a reușit să împace pasiunea cu meseria. Nu mă întrebați
care mi-e meseria pentru că nu aș ști ce să aleg. Ambele joburi îmi stârnesc la fel de multă dorință de a-mi face treaba
cât mai bine. Am învățat din mers și am avut în jurul meu
oameni care să aibă încredere în mine. În primul rând Daniel și Luminiţa Gliga, cei care mi-au fost alături pe parcursul
acestor ani, indiferent de situație, apoi Neluțu și Nicoleta Gliga, familia care a descoperit în mine un prezentator de evenimente. Cei care au sădit în mine sămânţa care a fost piatra
de temelie în domeniul televiziunii sunt Călin şi Daniela Uţa
şi nu vreau să îi uit pe colegii mei fără de care nu aș fi aceeași
Alexandra Cotoi de la Ardeal TV. În privința familiei, aici
sunt multe spus, de mulțumit, dar ei simt acest lucru și îmi
sunt alături, indiferent de situație.

Postul de televiziune a fost înființat în iulie 2009 ca televiziune locală, iar în
1 mai 2016 a devenit televiziune regională
Acoperire în 2019: 28 județe (judeţul Mureş, judeţul Harghita, judeţul Bistriţa-Năsăud, judeţul Sibiu, judeţul Cluj,
judeţul Alba, judeţul Sălaj, judeţul Hunedoara, judeţul Braşov, judeţul Covasna, judeţul Prahova, judeţul Buzău, judeţul
Brăila, judeţul Ialomiţa, judeţul Teleorman, judeţul Constan-

ţa, județul Suceava, județul Iași, județul Bacău, județul Galați,
județul Tulcea, județul Caraș - Severin, județul Gorj, județul
Călărași, județul Argeș, județul Dâmbovița, județul Giurgiu,
județul Ilfov și în București
Împlinirea celor 10 ani va fi marcată și în luna septembrie

printr-un eveniment adresat tuturor clienților și colaboratorilor postului de televiziune, eveniment ce va avea loc la un
renumit cort din oraș.
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Raluca Cizmaş „În jurul meu au fost oameni frumoşi la suflet care m-au

sprijinit necondiţionat”

Codruţa ROMANŢA

Astăzi vom sta de vorbă cu Raluca, o tânără pasionată de tot ce înseamnă lucrul manual. Mâinile şi sufletul ei s-au oprit la crearea de accesorii pentru copii şi părinţi, folosindu-se de diferite
materiale precum bumbac, tull, saten, la care adaugă ac şi aţă ori o maşină de cusut, după caz... Şi multă imaginaţie şi răbdare. Despre pasiunea pentru handmade şi trecerea de la hobby la
afacere, în interviul de mai jos:
a dezvolta această pasiune. Pentru început, greu să-mi găsesc balanţa corectă, dar cred
am primit o maşină de cusut mai veche de la că însăşi noţiunea de echilibru s-a schimbat
mama Angela, dar fericirea nu a ţinut mult pentru generaţia noastră.
pentru că s-a stricat. Am căutat apoi resurse Nu încerc să-mi definesc echilibrul prin ceea
pentru a-mi achita una nouă, erau şi cheltu- ce vedeam la părinţii mei pentru că ştiu că
ieli pentru materiale şi între timp a fost nece- nu se mai poate. Încerc să-mi găsesc însă nişsar să investesc din nou pentru un alt model. te repere la care să mă întorc permanent şi
Nu spun că a fost uşor, dar mă bucur pentru încerc să o împac cu nevoia de a trăi o viaţă
că am avut puterea de a-mi asculta sufletul, personală cât mai plină.
intuiţia pentru a-mi urma visul.
Mă consider un om echilibrat şi cred că
această noţiune delicată stă în lucruri mici,
Rep.: Care sunt cele mai cerute produse?
trăite intens, pe care am avut puterea să le înR.C.: Cele mai cerute sunt turbanele, benti- deplinesc pentru că nu am renunţat, indifeţele şi papioanele.
rent cu ce m-am confruntat în fiecare zi.
Nu refuz niciodată invitaţia de a ieşi în parc
Rep.: Faci foarte multe produse pentru fe- cu bicicleta, mici excursii şi fiecare dintre
tiţe... Ce le poţi oferi băieţeilor?
noi trăieşte intens şi cât mai memorabil cu
R.C.: Pentru băieţei pot realiza seturi de că- putinţă. Mămica mea spunea că femeia este
ciuliţe cu eşarfă, diferite imprimeuri, panta- sufletul căminului, eu cred că nu e imposibil
loni de trening, bluziţe, tricouri personali- să fii un om cu o carieră şi în acelaşi timp
Rep.: Spune-mi pentru început, câteva lu- de prinţesă pentru păpuşi... iar astăzi realizez
zate, papioane, nume personalizat, trusouri sufletul căminului.
cruri despre tine pentru cei care nu te cu- diferite modele pentru fetiţe!
botez, lumânări botez, lenjerii pentru pătuţ.
nosc...
Rep.: Cât timp îţi ocupă realizarea produRaluca Cizmaş: Sunt un om al extremelor; Rep.: Ce anume realizezi?
Rep.: Care a fost cea mai interesantă/pro- selor?
aşa îmi găsesc echilibrul, nicidecum trăind R.C.: Seturi de papioane (mama, tată, fiu,
vocatoare comandă pe care ai primit-o?
R.C.: În funcţie de complexitatea lor, o roliniar. Sunt optimistă, energică şi nerăb- fiică) pe care le pot personaliza cu text prefeR.C.: A fost de curând o rochiţă pentru bo- chiţă de botez poate dura trei zile, o bentiţă
dătoare în ceea ce îmi propun să realizez. renţial, turbane /căciuliţe, bentiţe, seturi botez cu un brâu floral, partea de jos tull, iar o oră, turban două ore, dar lucrez 6-8ore/zi.
M-am născut pentru a iubi, sunt vulnerabilă tez (trusou botez, lumânare botez, rochiţă,
partea de sus dantela cu broderie. A fost o
în singurătate, fiecare om îşi doreşte să tră- botoşei), rochiţe, fustiţe, nume personalizat
combinaţie delicată, accesorizată cu botoşei Rep.: Te-ai gândit la varianta de a deschide
iască doar într-un anumit fel şi nu cu orice pentru camera bebeluşului, lenjerii pentru
şi o bentiţă florală identică cu brâul. Acestea un magazin?
preţ.
pătuţ, tricouri personalizate.
şi-au pus amprenta în sufletul meu şi m-am R.C.: Da, îmi doresc să deschid un magazin
Am crescut în Suseni. Strada copilăriei e
despărţit destul de greu de acest set.
în viitorul apropiat doar că trebuie să mă
universul fericirii mele depline pentru că îmi Rep.: Ce materiale foloseşti?
gândesc bine la opţiunile de a avea o afacere
aduce aminte de fiecare ,,iarnă pe uliţe” cu R.C.: Folosesc foarte multe materiale: miniRep.: Creezi după ideile clienţilor ori ai cât mai prosperă.
obrajii îmbujoraţi, de fiecare lovitură la ge- mat, tafta, tull, saten, voal, poplin, bumbac,
mână liberă din partea lor să faci ceea ce
nunchi, de prima dată cu bicicleta, grija pen- angelica plus diferite accesorii, dar bumbavrei?
Rep.: Care sunt planurile de viitor în ceea
tru fratele meu mai mic... Eram protectoarea cul cu elasten este nelipsit din ceea ce creez
R.C.: Sunt clienţi care doresc produsul finit ce priveşte crearea de produse handmade?
lui. Îmi amintesc cu drag de toate lucrurile în fiecare zi.
realizat prin ochii mei. Îmi lasă mână liberă R.C.: Doresc să realizez coştumaşe de băieţi,
minunate pe care le-am trăit în locul în care
pentru a le realiza cum simt că este firescul rochiţe pentru adulţi şi o gamă cât mai varimi-a fost casă până la 20 de ani când mi-am Rep.: Cu timpul a devenit afacerea ta...
meu, iar alţii aşteaptă nerăbdători să vadă ată de accesorii!
întâlnit marea dragoste, pe soţul meu. Astăzi Cum a fost trecerea de la hobby la afacere?
produsul finit prin ochii lor cu mici modiavem doi copii minunaţi Denis Mihai (5ani) Ce te-a determinat să faci acest pas?
ficări, editări... Nu spun că este uşor, dar cu Rep.: Unde te pot găsi cei interesaţi?
şi Maria Elena (3ani). Sunt recunoscătoare R.C.: În jurul meu au fost oameni frumoşi la
răbdare, perseverenţă, multă muncă, rezulta- R.C.: Pe pagina de facebook https://www.
lui Dumnezeu pentru tot ceea ce sunt!
suflet care m-au sprijinit necondiţionat şi au
tul este minunat. „Fericirea vine atunci când facebook.com/ralucaelena.cizmas
avut încredere deplină în mine. Am construcrezi în ceea ce faci”!
Pagina de creaţii: https://www.facebook.
Rep.: Cum a început pasiunea pentru lu- it puţin câte puţin în fiecare zi; astăzi o funcom/ralucaelenacizmasMDN/
crul manual?
diţă, mâine o bentiţă şi tot aşa, până când cei
Rep.: Având în vedere că ai şi doi copii şi
R.C.: Pasiunea pentru handmade a început care vedeau munca mea au început să aprelucrezi de acasă, cum reuşeşti să te împarţi
de mică. Am văzut frumosul în tot ce mă cieze. Aşa au venit şi provocările şi cerinţele
între viaţa de familie şi muncă? Cum arată
înconjoară, mama mea avea o colecţie de din ce în ce mai multe.
o zi obişnuită din viaţa ta?
nasturi şi foarte multe rochiţe care nu le mai
R.C.: Acasă avem mereu întrebările obişnuipurta, care mă atrăgeau foarte mult. Dacă Rep.: Ai avut nevoie de o investiţie financite: Ce facem mâine? Unde îmi este dinozauera ceva descusut, eu eram acolo să cos şi de ară semnificativă pentru a începe afacerea?
rul? Trebuie să citim o carte! Vrei să desenăm
cele mai multe ori reuşeam să fie impecabile, Cum a fost începutul? Ai avut de trecut obîmpreună? Mi-ai văzut bagheta magică? Iar
bineînţeles fiecare rochiţă era probată şi fă- stacole, de întâmpinat greutăţi?
îţi sună telefonul? În tot acest tumult, este
cute mici modificări, cream diferite rochiţe R.C.: Am făcut câteva compromisuri pentru
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La mulţi ani, Radio Son!

Codruţa ROMANŢA

S-au împlinit 21 de ani de când Radio Son Reghin emite pe frecvenţa 87, 8 FM. Cu siguranţă ai ascultat măcar o dată un hit sonat: fie că te-ai aflat la locul de muncă, într-un magazin sau chiar
în maşină. Din 1998, Radio Son Reghin şi-a răsplătit ascultătorii nu doar cu cele mai proaspete ştiri pe hituri, anunţuri de mică şi mare publicitate, ci le-a oferit concursuri cu premii pe măsură,
organizate cu diferite ocazii.
Au fost ori sunt încă pe frecvenţa 87,8 FM,
o echipă de oameni îndrăgostiţi până în măduva oaselor de ceea ce înseamnă radioul,
dedicaţi meseriei: Petru Bașa, Călin și Marcel
Ormenișan,Viorica Varodi, Marius Hârțoagă,
Răzvan Moldovan, Emeșe Ardelean, Laura
Dacă spui Ghiţă Zileriu, spui Radio Son. El
este cel mai vechi membru al echipei de sonaţi. „Ce pot să spun? Sunt 21 de ani... Majoratul la americani! (râde). Adevărul e că 21
de ani e o viaţă de om. Încă ţine, încă merge.
Până motorul îţi funcţionează cum trebuie e
ok şi până oamenilor le place, de ce nu? Plus
că e o mare plăcere, chiar dacă astăzi radioul
la nivel naţional vorbind, din punctul meu
de vedere, s-a transformat în caterincă, lucru
care mie nu-mi place. Muzică, informaţii şi
dacă poţi, să fii pe gustul oamenilor! Asta încercăm noi la Radio Son, iar dacă oamenii ne
ascultă înseamnă că suntem apreciaţi. Despre începuturi? Nimic mai simplu: Scooter
–How much is the fish?. Era multă muzică
veche, topuri, clasamente la care se adaugă
Disco-ghid-rock-ul din care luam informaţii. Nu aveai internet, era singurul loc de unde-mi puteam lua informaţii despre trupe,
artişti. O carte care pentru mine era biblia
muzicii, pe care încă o am acasă. Îmi amintesc că am făcut rost greu de ea, am luat-o de
la o librărie din Cluj şi eram atât de fericit
că am găsit-o. Am citit-o scoarţă-n scoarţă.
Acum se spune că se lucra rudimentar, dar
mie îmi pare că muzica se auzea mai bine.
Atunci aveam Son Nostalgic o emisiune cu
top nostalgic. Gânduri de viitor? Cel puţin
încă 21 de ani, chiar dacă nu voi mai fi eu...”
spune cu zâmbetul pe buze, Ghiţă Zileriu.
În fiecare dimineaţă de la ora 10:00 asculţaţi Pur şi Simplu cu Ionela Pop. Ea este cea
care aduce informaţii din diferite domenii
precum sport, lumea mondenă, curs valutar.
„Îmi amintesc şi acum prima zi în care am
intrat live. Era o zi de 13 septembrie 2006, o
zi specială în care am spus pentru prima dată
„bună ziua şi bun găsit pe frecvenţa Radio
Son”. Nu pot descrie în cuvinte emoţiile pe
care le-am simţit atunci, ştiind că mă ascultă
colegi, prieteni, dar şi cei din familie. De 21
de ani suntem împreună cu voi pe frecventa 87,8 FM. Vocea mea o ascultaţi de 13 ani
de la ora 10.00 la 14.00 în Pur şi simplu FM.
Pentru mine este o bucurie că am putut să
descopăr lumea radioului şi m-am alăturat
echipei Radio Son Reghin, o echipă de oameni veseli şi muncitori. Le mulţumim tuturor celor care ne ascultă, pentru că datorită
lor am ajuns până aici. Promitem şi pe viitor
multe ştiri pe hituri, informaţii proaspete,
muzică de calitate pentru toate gusturile, dar
şi concursuri. E minunat să lucrezi la radio.
La mulţi ani tuturor sonaţilor!” spune Ionela
Pop.

Marin, Claudiu Andrei, Adrian Țepeș, Ghiță
Zileriu, Loredana Cătană, Tulia Cășvean,
Vasile Hodorogea, Simona Man, Diana Damian, Claudia Rosenfeld, Florin Cioloca,
Szabo Arthur, Lia Bogdan, Andrada și Vlad
Fiscutean, Gabriel Forro, Adrian Creți, Florin

Voșloban, Ștefan Căliman, Gabriela Iacoban,
Călin Hărșan, Diana Bejan, Lia Suciu, Alina
Suciu (Andrei), Marius Portik, Marcela Bonț
(German), Ionela Șerdean (Pop), Cristi Graur, Veturia Câmpean (Fekete), Andreea Baiko
(Forgaci), Bogdan Barbu, Dora Patron, Liana

Todoran, Mircea Pui, Crina Laszlo, Daniel
Gliga, Andrei Keresztes, Cristina Vlasa.

Dora Patron, cea alături de care în fiecare
dimineaţă v-aţi servit doza de cofeină, moderând emisiunea „Cafeaua de dimineaţă” se
află acum în concediu de creştere al copilului, însă asta nu o opreşte să nu fie alături de
colegii ei. „Au trecut deja 21 de ani, pentru
unii mai tineri, aproape o viaţă de om. Radio Son, cred că şi-a pus amprenta în viaţa
fiecărui reghinean, cel puţin pentru un minut, cu o piesă, o voce, o reclamă sau chiar
un concurs. Mă bucur că fac parte din echipa Radio Son, am crescut alături de o parte
din vocile radioului, iar din 2011 am ajuns să
fiu şi eu una dintre ele, dar venirea pe lume
a unei minuni în viaţa mea, m-a pus pe pauză de pe frecvența 87, 8 FM, însă doar cu
vocea, deoarece frecvenţa rămâne neschimbată de pe radioul din bucătărie sau cel din
maşină. Din postura de mămică, Radio Son,
are acelaşi farmec, informaţii utile şi muzică
pentru toate gusturile, un farmec pe care îl
dau ascultătorii pentru că datorită lor, Radio
Son a ajuns la o vârstă aşa frumoasă. La mulţi
ani, Radio Son Reghin, dragi colegi şi ascultători!” spune Dora Patron.
Vocea din spatele Ştirilor pe Hituri este Cristina Vlasa „Radioul m-a ales pe mine. La nici 19 ani am pășit pentru prima dată într-un post radio
și am rămas acolo timp de 18 ani. Mă bucur să fiu alături de Radio Son de doi ani. Împreună cu echipa încercăm să aducem oamenii împreună, să le ţinem companie, stimulându-le curiozitatea, oferindu-le informații corecte, pertinente, ”ştiri pe hituri” și de ce nu… emoție. De 21 de
ani, Radio Son îmbracă zi de zi textul şi vocea în culoare, sentimente și stări. La mulți ani colegilor și ascultătorilor!” ne spune Cristina Vlasa.
Partea de marketing este asigurată de Crina Laszlo, căreia îi datorăm pe lângă multe altele, concursurile organizate la Radio Son. „Ce înseamnă
Radio Son pentru mine? În colectivul radioului am intrat după vreun an jumate după ce m-am alăturat televiziunii. Am acceptat provocarea
de a fi și aici deoarece sunt mână în mână televiziunea și radioul: când avem de realizat un spot tv, prima dată realizăm varianta audio (radio)
abia după trecem mai departe. Am învățat foarte multe de la colegi, ei având peste 15 ani în domeniu și le sunt extrem de recunoscătoare.
Îmi doresc să fim împreună pe acest drum cât mai mult deoarece suntem atât de obișnuiți cu munca aceasta în echipă, că de multe ori nici
nu trebuie să detaliem pentru a obține un rezultat final excelent, ne completăm unul pe celălalt și e perfect” Crina Laszlo, director marketing.

Reghinul, nelipsit de la Festivalul Văii Mureşului
La fiecare ediţie a Festivalului Văii Mureşului, Municipiul Reghin răspunde prezent,
alegând ca la această ediţie să aducă la standul pe care-l reprezintă, puţin din specificul
satului românesc prin imagini din arhiva
Muzeului Etnografic “Anton Badea” din Reghin. Nu au lipsit de la căsuţa Reghinului,
Centrul de Informare Turistică, care a avut
ca scop promovarea tradiţiilor, a atracţiilor
turistice din Reghin şi împrejurimi. Meşterii
prezenţi şi-au expus creaţiile la care au lucrat
cu atâta migală: icoane, mărgele, costume
populare şi multe alte produse pe care vizitatorii nu doar că le-au putut admira, ci au
putut să le şi cumpere.
Biblioteca Municipală “Petru Maior” din Re-

ghin ca instituţie de carte, recunoscută de-a
lungul anilor, a fost prezentă în cadrul acestui festival cu un stand de carte. “Am făcut
o selecţie din câteva cărţi pe care le considerăm extrem de relevante şi de importante
pentru această parte de ţară, pentru această
zonă. Sunt câteva cărţi care reflectă istoria,
cultura, tradiţia acestor locuri, personalităţile de marcă pe care le-a dat de-a lungul anilor
această zonă binecuvântată de Dumnezeu cu
atâtea frumuseţi şi cu atâţia oameni frumoşi.
Lucrările pe care le avem noi se referă şi la
istoria Reghinului, cultura, tradiţia, spiritualitatea Reghinului ca cel mai important
centru social – cultural – istoric al acestei
părţi de țară. De asemenea, avem albume
cu texte, imagini pe care cei care trec pragul
standului nostru le pot viziona. Avem pliante

de mediatizare a instituţiei noastre. Am avut
şi exemplare din numărul cel mai recent al
revistei “Astra Reghineană”, a precizat Florin
Bengean, directorul Bibliotecii Municipale
“Petru Maior” din Reghin.
În perioada festivalului s-a desfăşurat şi un
festival de poezie populară, care s-a derulat
atât la Reghin, cât şi pe Valea Mureşului. “Astăzi (sâmbătă, 27 iulie n.r.) participanţii sunt
aici pe Valea Mureşului. Este un festival internaţional de poezie populară în care sunt
invitaţi poeţi populari, poeţi ţărani efectiv,
din mai multe locuri din ţară, chiar şi din
străinătate, fiind prezente câteva persoane de
la Cernăuţi. Sunt poeţi populari care transmit valorile satului românesc de astăzi şi de
altă dată” a adăugat directorul Florin Bengean.
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Demararea etapei de realizare a cursurilor de calificare și specializare
din cadrul proiectului „DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!”
Comunicat de presă

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Apelul pentru proiecte POCU/18/4/4.1: Dezvoltare Locală integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care
există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai
puțin dezvoltate
Titlul proiectului”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”
Contract: POCU/18/4/1/115353

Primăria Comunei Deda în parteneriat cu Liceul Tehnologic
Vasile Netea din Deda, Asociaţia Generală a Profesioniştilor
în Vânzări și Ioanida Turism SRL
anunţă: finalizarea primelor grupe de cursuri de calificare și
specializare
din cadrul proiectului
”DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
În perioada Februarie – Iunie 2019 au fost finalizate o parte
din cursurile de calificare și specializare din cadrul proiectului după cum urmează:
Cursurile de calificare derulate în cadrul Activității 2. Derularea măsurilor integrate în vederea sprijinirii persoanelor
aflate în risc de sărăcie și excluziune din comunitatea marginalizată DEDA pentru facilitarea accesului și menținerii pe
piața muncii, Subactivitatea SA 2.3 Derularea programului
de formare profesionala – componenta calificare .
Confecționer asamblor articole textile – 360 ore – 1 grupă
Lucrător în comerț - 360 ore – 3 grupe
Ospătar (chelner) vânzător în alimentație publică – 720 ore
– 1 grupă
Cursuri de specializare derulate în cadrul A 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocupării pe
cont-propriu, Subactivității SA 3.1. Derularea programului
de formare antreprenorială, cu o durată de 120 ore / modul,
au fost finalizate studiile astfel:

cursuri IT - 10 grupe.
cursuri de antreprenoriat social – 9 grupe
cursuri de antreprenoriat clasic-pentru 140 persoane vor
fi selectate in urma cursului de antreprenoriat social, pe baza
selectiei ideilor de afaceri sociale propuse la absolvirea cursului de antreprenoriat social.
Este preconizat ca până la finele anului 2019 să se încheie
etapa de realizare a cursurilor de calificare și specializare din
cadrul proiectului având ca rezultate următoarele:
R2.3.1 - 336 persoane care urmează un curs de calificare, beneficiind de creșterea nivelului competențelor și abilităților și
creșterea șanselor pt încadrarea pe piața muncii.
R2.3.2 - 12960 de ore de curs de calificare furnizate
R2.3.3 - 24 grupe de curs de calificare organizate
R2.3.4 - Minim 265 persoane care obtin certificatul de calificare
R3.1.1 - 280 persoane care beneficiaza de cursuri de specializare și dezvoltarea competențelor și cunoștințelor de antreprenoriat social

R3.1.2 - 140 persoane care beneficiază de cursuri de specializate și dezvoltarea competentelor și cunoștințelor de antreprenoriat
R3.1.3 - 200 persoane care beneficiaza de cursurui de specializate si dezvoltarea competentelor si cunostintelor de IT&C
in vederea corelarii competentelor cu cerintele pietei muncii
R3.1.4 - 140 planuri de afaceri dezvoltate in timpul pachetului de cursuri de specializare
R3.1.5 - 280 de idei de afaceri sociale cu potential sustenabil
in comuna DEDA identificate si analizate pe durata cursurilor de specializare
R3.1.6 – 20 de persoane care beneficiază de sprijin pt elaborarea planului de afaceri și consiliere și mentorat în domeniul
antreprenoriatului
R3.1.7 – CAMPANIE DE PROMOVARE A ANTREPRENORIATULUI ȘI A OCUPARII PE CONT PROPRIU ORGANIZATA.
R3.1.8 – minim 60 evenimente, 30 participanti per eveniment organizate cu scopul de promovare a antreprenoriatului in comunitatea marginalizata.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei
lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional:
3.759.666,48lei;
Valoarea cofinanţării: 636.839,54

Persoana de contact:
Carmen COTRUȘ – Manager proiect
telefon 0745830435
e-mail: deda@consultantams.ro
https://www.facebook.com/proiect.deda

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

Pădurea Rotundă la ediţia cu numărul VIII
Asociaţia K’Arte organizează în perioada 5
– 11 august cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Pădurea rotundă”, ce va include
proiecții de film european în aer liber, ateliere de artă pentru copii și un concert Ana
Maria Galea trio feat. Pedro Negrescu. În
paralel, mai mulți artiști contemporani vor fi
prezenți într-o rezidență de șapte zile, pentru
a dezvolta proiecte inspirate de contextul local. Toate acțiunile au loc la Pădurea Rotundă. Intrarea este liberă.

Program:
LUNI
- Ora 20:30 - Parking (Regia: Tudor Giurgiu,
România, 2019, 110’)

MARȚI
- Ora 20:30 - Sper să mori data viitoare / Remélem legközelebb sikerül meghalnod (Regia și scenariul: Mihály Schwechtje, Ungaria,
2018, 96, dramă)
MIERCURI
- Ora 20:30 - Julia / Júlia ist (Regia: Elena
Martín, Spania, 2017, 96’, dramă)
JOI
- Ora 10:00 - Arta pe înțelesul copiilor
- Ora 19:00 – Concert Jazz - Ana Maria Galea Trio feat. Pedro Negrescu. Ana Maria
Galea – voce, Vaughn Roberts – trompetă
(Noua Zeelandă), Daniel Csikos - pian, Pedro Negrescu– contrabas

- Ora 20:30 - Frații Sisters / The Sisters
Brothers - Franţa, Spania, România, Belgia,
SUA (Regia: Jacques Audiard, 2018, 121’,
Aventuri, Western, Dramă)
VINERI
- Ora 10:00 - Arta pe înțelesul copiilor
- Ora 20:30 – Femeie în război / Woman at
War (Regia: Benedikt Erlingsson, Islanda /
Franța / Ucraina 2018, 101’, comedie)
SÂMBĂTĂ
- Ora 10:00 - Arta pe înțelesul copiilor
Participă artişti în rezidenţă: Csiki Csaba
(Ungaria / Ro), Daniel Djamo (Belgia / Ro),
Norbert Filep (Ro), Irina Spinu (Ro), Lea Rasovszky (Ro).

În aceeaşi perioadă se desfăşoară MICROPOLIS, un proiect complementar evenimentului Pădurea Rotundă 2019, care aduce cinci
dintre cele mai importante şi premiate filme
ale anului 2018, în parteneriat cu Caravana
Les Films de Cannes la Reghin. Programul
mai include un concert plin de energie marca Oamenii Dimineţii şi o serie de ateliere
de artă dedicate celor mici. În cadrul Micropolis, proiecţiile au loc, de luni până vineri,
începând cu ora 18:00, la Casa Municipală
de Cultură „Eugen Nicoara” Reghin, unde
intrarea este liberă. Atelierele de artă pentru
copii se desfăşoară de luni până miercuri începând cu ora 10.00 la Ηοtel Marion-Pădurea Rotundă.
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Săpături arheologice la Brâncoveneşti

Codruţa ROMANŢA

În urmă cu aproximativ o lună, o echipă de muncitori în frunte cu Panczel Szilamer – arheolog în cadrul Muzeului Judeţean Mureş, s-au apucat de săpat în imediata apropiere a Bisericii Reformate din Brâncoveneşti. Aceştia au descoperit fundaţia turnului bisericii, turn care se pare că nu a fost insă construit niciodată. Odată cu aceste săpături, au fost descoperite şi fragmente de vase
romane. Despre aceste săpături şi istoria din spatele bisericii aflaţi în interviul de mai jos:

Rep.: Despre ce este vorba mai exact?
Panczel Szilamer: Cercetările pe care le desfăşurăm la Biserica Reformată de la Brâncoveneşti fac parte dintr-un amplu proiect de
cercetare coordonat de Asociaţia Pósta Béla
şi finanţat de Eparhia Reformată din Ardeal.
Scopul este de a cerceta zece biserici speciale,
monumente istorice de o valoare inestimabilă prin diferite metode arheologice care stau
la dispoziţia noastră. Asta înseamnă cercetări non-invazive, diferite măsurători geofizice, ridicări topografice, fotogrametrie 3D,
dar şi prin cercetări arheologice.
În 2017 am reuşit să identificăm o structură
monumentală la intrarea de vest a bisericii,
şi-atunci ne-am decis să deschidem o suprafaţă mai mare pentru a cerceta acest obiectiv.
Ne-am bucurat foarte mult să identificăm
fundaţia turnului bisericii, care se pare că niciodată nu a fost finalizat. Se pare că la scurt
timp după finalizarea bisericii ori chiar paralel cu construirea ei, exista un proiect de a
construi şi un turn pentru această biserică.
Este o structură cu ziduri de peste un metru
lăţime, care probabil din motive financiare
lucrările au fost abandonate, astfel încât niciodată nu a mai fost finalizat.
Rep.: Care ar fi datarea acestei fundaţii?
P.S.: Considerăm că este construit în prima
jumătate a secolului XVIII sau sfârşitul secolului XVIII, asta va trebui să lămurim cu
ajutorul colegilor de la istoria artei, care în
momentul de faţă desfăşoară cercetări în arhivele din Târgu-Mureş şi Cluj. Este o structură pe care ne dorim să o prezentăm vizitatorilor. O parte din acest proiect, tocmai
asta îşi doreşte, şi-anume valorificare cât mai
bună a acestor monumente istorice.
Dimensiunile exterioare sunt de 6 x 6 metri.
Noi am ajuns cu săpăturile la o adâncime de
aproximtiv un metru, dar se pare că fundaţia
continuă până la un metru şi jumătate. Era o
fundaţie extrem de solidă, suntem pe panta
unui deal şi tocmai acesta ar fi motivul pentru faptul că s-au decis să facă o fundaţie atât
de solidă pentru a nu fi probleme cu alunecările de teren.
Rep.: Există documente oficiale care să
ateste intenţia construirii acestui turn ?
P.S.: Se pare că la un moment dat a existat
şi un contract, la sfârşitul secolului XVIII,
între un antreprenor şi comunitatea reformată pentru a construi un turn cum este cel
de la Biserica din Praid. În schimb, dintr-un
anumit motiv, contractul a fost reziliat şi nu
s-a mai finalizat construirea turnului. Totuşi,
având în vedere structurile arheologice găsite, eu l-aş data mult mai devreme şi-anume
în prima jumătate a secolului XVIII.
Au existat tentative de a construi acest turn
şi prin anii 20, 30 în schimb tot timpul a
intervenit ceva şi nu s-a putut ridica, astfel

încât biserica a rămas fără turn până în momentul de faţă.
Rep.: Ce materiale au fost folosite?
P.S.: Se pare că s-a utilizat mult material refolosit, am găsit în structura zidului şi cărămizi şi ţigle romane, dat fiind faptul că biserica în sine a fost construită în zona aşezării,
a vicus-ului militar roman, legată de castrul
auxiliar din vecinătate.
Rep.: Ce se va întâmpla după ce veţi finaliza lucrările?
P.S.: Sperăm ca arhitecţii care se ocupă de
acest proiect de reabilitare, să găsească o soluţie adecvată acestui monument pentru a
prezenta rezultatele cercetărilor noastre. Ne
gândim la o marcare pe suprafaţă a acestor
ziduri, care să nu afecteze structurile descoperite. Inclusiv dacă se doreşte, se poate
construi o clădire de protecţie deasupra lui
pentru a se putea vedea structurile turnului.
Noi venim cu propuneri, arhitecţii trebuie să
le pună în practică. Cercetările nu se termină
aici. Tot materialul arheologic recoltat trebuie inventariat, prelucrat. Abia după intervine
partea intelectuală a muncii noastre, facem
rapoarte, trebuie să publicăm rezultatele.
Noi ne bucurăm că am reuşit să descoperim
o structură bine conservată şi că am putut să
mai adăugăm o pagină în istoria acestei biserici. Preotul Bisericii Reformate din Brâncoveneşti ne-a sprijinit foarte mult. Tot imboldul acestei cercetări a venit de la dânsul. La
cererea comunităţii şi a preotului am început
cercetările.
Rep.: Ce ne puteţi spune despre Biserica
Reformată din Brâncoveneşti?
P.S.: Biserica a fost finanţată de familia Kemeny. Există o datare extrem de precisă, anii
20 din secolul XVIII fiind finanţată de Vai
Anna, care era soţia unuia dintre Kemeny.
Ea s-a angajat să construiască o biserică mai
aproape de curtea familiei, deoarece se plângea că cealaltă biserică era prea departe. Maniera în care s-a finalizat biserica şi interiorul
cu decoruri extrem de rafinate în stil Rococo
este un argument în plus pentru acest patronaj nobiliar, care, să spunem, a durat până la
mijlocul secolului XX.
Rep.: Se fac lucrări de reabilitare a bisericii?
P.S.: Da! În acest moment biserica se renovează, deşi nu are probleme structurale majore. Există un mobilier extrem de valoros
care are nevoie de recondiţionare deoarece
au trecut 250 de ani de când a fost realizat.
Există o populaţie activă cu multe tradiţii. Pe
timp de iarnă nu se ţin slujbe în biserică deoarece nu există sistem de încălzire, dar pe
timp de vară şi sărbătorile importante se ţin
în biserică.

Rep.: În timpul săpăturilor s-au descoperit
fragmente de vase romane....
P.S.: Da! Acestea ne pot povesti mai mult
despre dieta romanilor, despre relaţiile comerciale pe care le aveau. Unele sunt pentru
servit băuturi, altele sunt pentru mâncare.
Unele sunt vase de transport. Fragmentul
acesta pe care-l vedem este de la un recipient
de mari dimensiuni în care se transporta ulei
sau vin de calitate, probabil din zona mediteraniană. Era foarte important ca romanii
să aibă acces la ulei de măsline şi la un vin
de calitate cum erau obişnuiţi. Piese întregi
apar în morminte unde se depuneau aceste
vase. În schimb, ceea ce găsim noi într-o locuinţă, sunt acele vase sparte pe care oamenii
le-au aruncat. Toate fragmentele găsite intră
în colecţia Muzeului Judeţean şi vor fi inventariate. Sperăm ca de acum încolo, oricine
este interesat de acest material poate să cerceteze. În colectiv avem şi o colegă care este
specialistă în ceramică romană şi atunci ar fi
cumva contribuţia ei la această cercetare să
indentifice formele majore, să facă o statistică pe baza căreia noi o să putem să tragem
concluzii pertinente.
Ne bucurăm foarte mult atunci când oamenii
ne caută şi ne arată că au găsit lucruri interesante pentru că, ăn ultima vreme, colecţia
Muzeului s-a îmbogăţit datorită unor donaţii
de la persoane private sau de la semnalări de
situri arheologice. Judeţul Mureş este foarte mare, sunt aproximativ zece arheologi la
muzeu, dar nici măcar pentru fiecare sat nu
putem aronda un arheolog.
Rep.: Apropo de acest aspect... Cum sunt
văzuţi detectoriştii, să le zic aşa, de arheologi?
P.S.: Există două categorii de detectorişti.
Sunt acei vânători de comori care practică
ilegal aceste activităţi, care sunt infractori,
dar sunt în schimb şi arheologi amatori, voluntari care ne ajută în munca noastră de zi
cu zi, semnalându-ne descoperirile pe care
le fac, predând conform legii Muzeului sau
Primăriei sau Direcţiei de Cultură descoperirile importante. Ne gândim la ei ca la nişte
parteneri, iar din partea Muzeului Judeţean
Mureş este întotdeauna o deschidere către
acei oameni entuziaşti care respectă legislaţia şi nu activează în siturile arheologice.
Există o listă, repertoriul arheologic, unde
se poate verifica dacă există ori nu un sit.
Noi am profitat foarte mult în munca noastră de cercetare de această colaborare şi nu
consider că ar trebui toţi detectoriştii trataţi
ca nişte infractori, în schimb cei care încalcă
legea, trebuie pedepsiţi sever.
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Clubul Nautic Reghin pentru un viitor muzeu al ambarcaţiunilor

Codruţa ROMANŢA

O mână de oameni au ales să-şi petreacă într-un alt mod timpul liber, dorindu-şi în acelaşi timp să-i facă pe cei din jurul lor să conştientizeze importanţa şi rolul apei din oraşul nostru, ca element
atractiv pentru spaţiul public. Astfel a prins viaţă Clubul Nautic Reghin, un club iniţiat de arhitectul Klaus Birthler alături de Varga Istvan (fost inginer la fabrica de ambarcaţiuni din Reghin)
alături de nepotul acestuia Varga Zsolt, pasionat de ambarcaţiuni.

Aceştia îşi doresc să creeze o comunitate de
pasionaţi ai sportului cu ambarcaţiuni pe
apă. Mai mult decât atât, îşi doresc să realize
un muzeu al ambarcaţiunilor la Reghin.
Iniţiatorii şi-au propus ca acest muzeu să
nu fie unul static, plictisitor, ci să fie unul
interactiv în care să se restaureze bărci, iar
meşteşugul să fie transmis mai departe. „Pe
lângă asta poate să fie un loc pentru începători unde să poţi servi o cafea şi să observi
cât de fascinantă este această barcă şi chiar să
încerci să te dai cu caiacul. Nu am găsit încă
un loc. Este ideal să fie undeva lângă luciul
de apă, pe lângă canalul Morii sau pe malul
Mureşului unde chiar s-ar putea încerca ambarcaţiunea. Din punct de vedere al planificării urbane, acest lucru nu este încă luat în
considerare, nu a fost planificat oraşul astfel
încât să putem în prezent să construim. Este
posibil să fie nevoie de nişte operaţiuni urbanistice, să devină acest Club Nautic un centru construit şi bine planificat pentru oraş.
Aşteptăm sugestii şi din partea autorităţilor
şi din partea locuitorilor şi sper să fie o bună
colaborare” spune Klaus Birthler.

apelor. Sper ca în curând să fie luaţi în considerare fiindcă avem o oportunitate imensă
de a valorifica oglinda de apă în oraş, care
pusă în valoare face oraşul mai interesant,
mai atractiv pentru oameni. Mă întâlnesc
câteodată cu oameni, care s-au mutat de la
Reghin la Târgu-Mureş sau alte oraşe, care
spun că în Reghin nu avem suficiente posibilităţi de a petrece timpul liber. Ce facem noi
aici este o ofertă suplimentară, o metodă de
a păstra oamenii, de a crea un oraş atractiv”.
precizează Klaus Birthler.
Klaus a avut ideea, dar a realizat că singur
nu poate face nimic. Acum sunt mai mulţi,
cu mai multe idei uniţi pentru acelaşi scop,
oameni care-şi doresc să facă din sportul pe
apă cu ambarcaţiune un stil de viaţă. „În perioada în care eram arhitect şef la primărie
a venit domnul Varga la mine şi mi-a spus
„Uite, am nişte ambarcaţiuni şi încerc să pun
pe picioare un muzeu tehnic şi dacă vrei le
pun la dispoziţie!”. Fără el nu mergeam mai
departe” spune Klaus Birthler. Practic asta a
fost scânteia care a dus la punerea în practică
a ideii.

De unde a pornit ideea?

Varga Istvan doreşte să doneze
ambarcaţiunile viitorului
muzeu

Pentru a vedea pe viu despre ce este vorba,
am fost la o ieşire demonstrativă cu cei care
au iniţiat Clubul Nautic Reghin. Arhitectul
Klaus Birthler, unul dintre actorii principali
ai acestui Club ne-a dezvăluit de unde a pornit ideea şi care sunt planurile de viitor.
„Acum zece ani eram cred, primul posesor
de caiac din Reghin din generaţia mea. Întors
acasă de la Bucureşti la Reghin, am luat caiacul cu mine, iar prima ieşire în oraşul meu
a fost pe canalul Morii. Mi-am dat seama
atunci că oraşul are foarte multe de oferit din
punctul ăsta de vedere şi a avea o oglindă de
apă în oraş este o avere. Important este cum
o punem în valoare, pentru că majoritatea lucrărilor de amenajări hidrotehnice s-au făcut
exclusiv cu ingineri. Iar cei care se ocupă cu
utilizarea spaţiului public în oraş sunt de fapt
peisagiştii, urbaniştii şi arhitecţii, iar aceştia
au fost uitaţi până de curând în amenajarea

Era o vreme mohorâtă când ne-am dat întâlnire, iar ploaia nu a întârziat să apară. Cu toate acestea membrii Clubului Nautic Reghin
au vâslit pe Mureş. „Şi în ploaie e plăcut, bineînţeles că trebuie să te echipezi corespunzător. E o plimbare şi un sport de agrement
deosebit de frumos” spune Varga Istvan, fost
inginer specialist în construcţia de ambarcaţiuni de la fostul IPL Reghin. Tatăl acestuia a
fost şeful secţiei de ambarcaţiuni, fiind printre cei care au contribuit la începerea producţiei de ambarcaţiuni în Reghin în anul 1932.
Imediat după anii 1990, în Reghin s-au produs ultimele schifuri de o persoană pentru
lotul naţional, produse din lemn de cedru,
fiind practic ultima filă a poveştii ce a însemnat fabricarea de ambarcaţiuni în oraşul

nostru, asta deoarece apăruseră bărcile confecţionate din fibră de sticlă, fibră de carbon,
răşini sintetice şi au forme hidrodinamice
mult mai avansate.
„În anii 50 a existat în cadrul Asociaţiei Sportive Avântul Reghin o secţie de caiac-canoe.
Pe vremea aceea concuram şi făceam antrenamente între cele două baraje unde acum
e o mlaştină şi stufăriş. De la barajul de jos
până aici exista o zonă care se numea Canalul
Îndrăgostiţilor pentru că foarte mulţi tineri
cu bărci de agrement mergeau pe acest canal,
deoparte şi de alta sălciile erau frumos crescute până în apă şi era o plăcere să faci curte
unei fete într-o barcă” îşi aminteşte zâmbind,
Varga Istvan.
Cât priveşte ideea înfiinţării acestui Muzeul
al Ambarcaţiunilor, Varga Istvan spune că
„am propus şi discutat de multe ori cu Klaus pe acest subiect. Aş extinde aria muzeului pentru că aş introduce mai multe articole
sportive realizate la Reghin. Ne gândim ca
tot ce a fost semnificativ pentru Reghin să fie
adunat la un loc. Eu am 15 bărci din lemn care
au aproximativ 60 de ani, care sunt recondiţionate şi pe care le-am depozitat la cineva şi
nu le poate vedea nimeni. Dacă s-ar înfiinţa
acest muzeu, le-aş dona pentru a putea fi admirate de cât mai multă lume. Deocamdată
mai există oameni care să dea meseria mai
departe, însă trebuie să grăbim lucrurile pentru că toţii sunt trecuţi de 70 de ani. Există şi
documentaţia cu toate tipurile de bărci făcute la Reghin păstrate încă în bune condiţii” a
precizat Varga Istvan.

Ieşirea cu barca şi donaţiile
Klaus spune că acest Club este un grup de oameni „care au ales să se distreze pe Mureş ori
trăiesc natura din jurul Reghinului pe apă”.
Dacă e cineva interesat şi e curios poate să li
se alăture pentru că au mai multe ambarcaţiuni pe care le pot pune la dispoziţia celor
curioşi. Totodată se încearcă prin aceste ieşiri
strângerea de fonduri pentru muzeul tehnic
al ambarcaţiunilor din Reghin „Încercăm
astfel să conştientizăm că avem un patrimo-

niu care este ştiinţa de a construi bărcile şi
pe care încercăm să o dăm mai departe cuiva
care poate să preia aceste cunoştinţe de a repara şi de a construi bărci, caiace sau canoie”
a adăugat Klaus Birthler.
Cei care doresc să facă o plimbare pe Mureş
cu caiacul trebuie doar să se înscrie în formularul pe care-l pot găsi pe pagina de facebook
Club Nautic Reghin, unde se postează cu cel
puţin o săptămână înainte ieşirile pe care le
planifică. În mod normal, ieşirile se organizează sâmbăta, din două în două săptămâni.
Doritorii găsesc în formular şi posibilitatea
de a face donaţii direct cu cardul pentru acest
viitor muzeu tehnic, care se doreşte a fi deschis la Reghin. Fiecare donează cât poate şi
cât doreşte.
Locurile pentru o ieşire pe apă sunt limitate.
Există între cinci şi zece locuri disponibile
la o plimbare, pentru că oamenii care nu au
mai fost niciodată pe apă au nevoie de puţin
instructaj. „Deocamdată suntem circa patru
oameni care pot oferi acest instructaj. La fel,
avem un număr limitat de veste de salvare”
adaugă Klaus Birthler. Donaţii se pot primi
şi din partea celor care nu au curaj să urce
într-un caiac.
Următoarea întâlnirea va avea loc sâmbătă, 3
august de la ora 11.00.

Miss & Mister Fitness IFBB România la Reghin
Municipiul Reghin găzduieşte în data de 31
august Miss & Mister Fitness IFBB România
- competiţie dedicată exclusiv categoriilor
„Bikini Fitness” şi „Men Physique”, eveniment organizat de Gabriel Toncean în colaborare cu Federația Română de Culturism și
Fitness, Primăria și Consiliul Local al Municipiului Reghin, Pronutrition, TVR, Ardeal
TV și Clubul Sportiv Voința Sebastiano.

Evenimentul se va desfăşura în Sala de Sport
din Parcul Tineretului, de la ora 9:00 având
loc înscrierile şi măsurătorile, urmând ca de
la ora 13:00 să se desfăşoare competiţia.
Toţi câştigătorii de la Open se vor întrece
pentru trofeul “Cupa Sebastiano”, iar învingătorii vor câştiga participarea la „Arnold
Classic” Barcelona, ce se va desfăşura în perioada 19 – 21 septembrie, unde li se vor achita

atât biletul de avion, cât şi taxa de înscriere
în concurs.
Organizatorul asigură cazarea (noaptea de
30 spre 31 august 2019) tuturor sportivilor
care participă la concurs cu o înscrierere prealabilă, dar nu mai târziu de 15 august 2019,
ora 12:00. Sportivii nu trebuie să achite taxă
de înscriere, singura cerinţă obligatorie este
ca sportivii să fie legitimaţi la un club afiliat

Federației Române de Culturism și Fitness
(FRCF).
Înscrierile se pot face pe site-ul oficial al
Federației Române de Culturism și Fitness
(www.frcf.ro), la secțiunea „Formular înscriere” și se vor încheia în 24 august 2019.
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Ultima pagină...
Azi 1O iulie 2O19 am pus stiloul pe hârtie ca de fiecare dată
în anii din urmă, ca să evoc un eveniment drag mie, dar și
multor prieteni de-ai mei, ziua de naștere a prietenului meu
de-o viață JORGA FRANCISC.
Acum un an l-am vizitat de ziua lui când a împlinit frumoasa
vârstă de 95 de ani. A fost o zi frumoasă de vară ca și în acest
an, cu multă lumină, căldură și pace sufletească. Am petrecut
mai multe ore împreună ”sfințind” o sticlă cu vin de Tokaji,
timp în care prietenul meu mi-a povestit și repovestit foarte
multe întâmplări din viața sa cu bune și cu rele, dar purtând
și alte discuții pe teme de cultură și mai ales de artă plastică.
Am încercat să ne amintim împreună de cele aproape 200 de
statui pe care le-a creat maestrul Feri în decursul vieții sale și
să le localizăm în funcție de anul în care au fost create și de
locul în care au fost amplasate. De asemenea, ne-am amintit
că cea mai mare și mai grea statuie realizată este statuia lui
George Coșbuc de aproximativ 2500 de kg. amplasată în incinta unei Societăți Comerciale. Cea mai mică și mai ușoară
statuetă realizată nu am reușit să o stabilim exact între cea
a fiicei Eva sau a soției Ilona, ambele realizate cu multă măiestrie și mult suflet. Am încercat să stabilim cronologia și
numărul Bisericilor ortodoxe și greco-catolice pe care le-a
pictat în decursul vieții, precum și iconostasele pe care le-a
pictat, precum și numărul de statui și alte decorațiuni realizate în mai multe Biserici catolice și reformate. Este un mare
număr de lucrări de mare valoare artistică și religioasă care
impresionează pe orice om cu credința în Dumnezeu, indiferent de religia în care crede și pe care o practică. Numai acest
lucru cred că îi conferă din plin prietenului meu dreptul la
prețuire, respect și chiar la o anumită formă de sfințenie din
partea tuturor.
După această zi plină și deosebit de frumoasă petrecută împreună, când Feri, marele meu prieten se simțea destul de
bine, era vesel și liniștit cu ochii lui albaștri și senini ca cerul
în mijlocul verii, ne-am despărțit nu înainte de a admira ultimul său tablou pictat în ulei cu aceeași migală și măiestrie.
Au trecut vreo două săptămâni, când mă sună Feri rugân-

Delegaţie din Reghin în
Erd şi Batonyterenye
În Şedinţa Ordinară de Consiliu Local al
Municipiului Reghin, din data de 22 iulie,
s-au votat două proiecte de hotărâre privind
componenţa delegaţiilor ce se vor deplasa în
Erd şi Batonyterenye din Ungaria.
Din componenţa delegaţiei ce va pleca în Erd
în perioada 6 – 9 septembrie, vor face parte
consilierii Maria Demeter, Daniela Luca şi
Marian Ovidiu, iar din delegaţia ce se va deplasa în Batonyterenye în perioada 5 – 8 septembrie vor face parte consilierii Alexandru
Puşcaş şi Rus Dan Dorul. Ambele delegaţii
vor participa la Zilele Oraşelor.
Municipiul Reghin este înfrăţit cu mai multe
oraşe din străinătate, aceste deplasări având
scopul de a stabili şi menţine relaţiile de prietenie, precum şi realizarea schimbului de
experienţe, Municipiul Reghin cooperând cu
oraşele înfrăţite în domeniul dezvoltării culturale, educaţionale şi economice.

George TRIPON
du-mă să-i fac rost de o pereche de ochelari pentru citit mai
puternici, deoarece ai lui de 3,5 dioptrii nu-i mai ofereau o
vedere corespunzătoare. Am umblat peste tot și am reușit să-i
găsesc trei perechi de 4, 5 și 6 dioptrii din care să aleagă pe cei
mai buni. Am fost bucuros că cei de 6 dioptrii i se potriveau
perfect, putând să citească bine cu ei. Nu au trecut nici două
săptămâni când mă sună din nou și îmi spune că i-a revenit
vederea și vede bine cu vechii săi ochelari. Nu peste multă
vreme mă sună și mă roagă dacă pot să-i procur de undeva
un cărucior pe care să-l miște cu brațele deoarece picioarele îi
sunt slăbite și nu-l mai ascultă. Am cautat pe internet găsind
câteva oferte, când soția mea a găsit o soluție mai bună, adresa unei doamne doctor din Reghin care se ocupa cu astfel de
mijloace pentru vârstnici. Am dat urgent telefon fiului artistului, Ferko dându-i informația. După câteva zile, prietenul
meu mă sună foarte vesel și fericit, mulțumindu-mi pentru
osteneala mea, spunându-mi că nu mai este necesar să mă
ocup cu procurarea căruciorului, întrucât chiar în ziua respectivă a primit un cărucior nou nouț. M-am bucurat mult,
întrebându-l cum se simte și dacă mai are nevoie de ceva.
Dar în acel moment conversația noastră s-a întrerupt. M-am
panicat și l-am sunat urgent pe fiul său care se afla în preajma
tatălui. Ferko m-a informat că tatăl său e foarte slăbit și în ultima perioadă se întâmplă des ca în mijlocul unei discuții în
care este vesel și uneori chiar glumeț să adoarmă brusc, după
care se trezește și continuă discuția.
Mi-am dat atunci seama că bunul meu prieten este ca o Candelă în care se consumă ultima picătură de ulei, după care
fitilul se stinge ușor și lin. Nu după multă vreme maestrul
Feri a adormit definitiv în scaunul căruciorului său, fără dureri, cu seninătate ca un ”rege” sau un ”sfânt”. Așa se spune
că adevărații regi nu au voie să moară decât așezați în scaun.
Aceasta se întâmpla în ziua de 12 septembrie 2018, la mai
puțin de două luni de la ultima lui zi de naștere pe care am
sărbătorit-o împreună cu atât de mult fast și bucurie. Moartea sa a lăsat un gol imens în sufletul meu și cu siguranță a

familiei sale, a prietenilor și a cunoscuților săi.
Sunt convins că sufletul său călătorește printre stele și de acolo de sus ne privește cu dragoste și seninătate, promițândune că mai devreme sau mai târziu, ne vom reîntâlni din nou
fericiți.
Îți spun adio, prieten drag de aici de pe Pământ și drum bun
acolo printre stele.
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Festivalul Văii Mureşului duce tradiţia mai departe
A trecut încă o ediţie a Festivalului Văii Mureşului, în acest an evenimentul ajungând la
cea de-a XV-a. Comunele de pe Valea Mureşului Superior, alături de Municipiile Reghin şi Topliţa, dar şi de Consiliul Judeţean
Mureş, s-au unit şi în acest an pentru a duce
mai departe valorile satului românesc, prezentând oameni, poveşti, tradiţii şi obiceiuri.
„Ne-am adunat la cel mai reprezentativ eveniment de pe Valea Mureşului şi-anume
Festivalul Văii Mureşului Superior, pentru
a sărbători frumuseţea locurilor, a jocului
popular, a cântecului popular. De la Petelea
şi până la Stânceni, de la Reghin şi până la
Topliţa, cu mic cu mare, ne-am adunat pentru a admira frumuseţea tradiţiilor noastre
populare. Primarii noştri din comunele care
au organizat acest eveniment au în fiecare
comună, ansambluri artistice care duc mai
departe frumuseţea jocului, a cântecului şi
portului popular. Nenumărate sunt festivalurile de peste hotare şi din ţară, unde aceste
ansambluri ale Văii Mureşului Superior sunt
prezente reprezentându-ne România, judeţul
Mureş. Atât jocul popular românesc, cât şi
jocurile populare maghiare, ne reprezintă pe
cei care locuim şi trăim pe Valea Mureşului
Superior. Consider că avem oameni cu inima bună, oameni care doresc să asigure continuitatea şi frumuseţea tradiţiilor. Această a
XV-a ediţie a Festivalului Văii Mureşului să
nu se termine aici, ci să ducem mai departe
pentru generaţiile următoare tot ceea ce este
frumos şi tradiţional”, a declarat în deschidere primarul comunei Deda, Lucreţia Cadar,
directorul Festivalului, căreia i s-au alăturat
în acest an în organizare primarii comunelor
Petelea, Ideciu de Jos, Brâncovenești, Rușii
Munți, Răstolița, Stânceni și Municipiile
Reghin și Toplița, avându-i că parteneri pe
Consiliul Județean Mureș și Instituția Prefectului Județ Mureș.
La deschiderea oficială care a avut loc sâm-

bătă de la ora 18.00, au urcat pe scenă, alături de primarii implicaţi în organizarea
evenimentului şi Ecaterina Andronescu –
ministrul Educaţiei, Mircea Duşa – prefectul
judeţului Mureş, Ovidiu Dancu – vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureș, Horea
Soporan – senator, Marius Paşcan – deputat,
Cristian Chirteş – Senator, Florin Roman –
deputat, Gliga Vasile Ghiorghe – preşedintele PSD Mureş.
„Este un moment de emoţie şi pentru mine,
pentru că sunt pentru prima dată la această
întâlnire de suflet. Vă promit că nu o să rămân doar cu această prezenţă pentru că este
impresionant ce am văzut. Cred că Mureşul
merită o asemenea întâlnire, pentru că Mureşul a dăruit României o vale absolut minunată, care nu are egal. Mureşul a dăruit din
apele sale peste 500 de km şi nu este puţin
acest lucru. Mureşul a permis cetăţenilor români să se aşeze pe valea lui şi să îşi desfăşoare viaţa şi să creeze tradiţii absolut minunate.
Am văzut toate casele aşezate în acest festival
şi vă mărturisesc că am văzut lucruri minu-

nate, dar m-au impresionat mai ales oamenii care vorbeau despre lucrurile care erau
în aceste case. Şi dacă ar fi să plec de aici cu
ceva, aş vrea să plec cu acei oameni de la care
toată lumea are ce învăţa” a spus Ministrul
Educaţiei, Ecaterina Andronescu, prezentă
la Festivalul Văii Mureşului.
Preoţii Claudiu Dorin Chiorean, delegat al
Protopopiatului Reghin, Gabriel Farcaş de
la Parohia Deda, Ioan Lirca Moldovan de la
Parohia Răstoliţa, Eugen Piti de la Parohia
Stânceni au răspuns prezent pentru a binecuvânta evenimentul.
Născut în anul 1911, în comuna Deda, Pavel
Tornea a scris în anii 60 cântecul „De-a lungul din Pietriş” un cântec de căpătâi al Văii
Mureşului Superior, care a devenit imn al
Festivalului. Acest imn a fost interpretat în
deschidere, la oboi, de către Ioan Moldovan
Lirca de la Liceul de Artă din Târgu-Mureş.
Imnul României a fost interpretat de Ovidiu
Furnea, moment care a făcut publicul să cânte la unison „Deșteaptă-te Române”.

„Anul acesta este o ediţie jubiliară, a XV-a
ediţie. În urmă cu 15 ani, din iniţiativa Instituţiei Prefectului, se crea această mişcare a
unor activităţi pe diferite zone ale judeţului,
pentru a pune în valoare tradiţiile şi obiceiurile noastre populare. Astfel, lua fiinţă Festivalul Văii Mureşului. La vremea respectivă,
primarii împreună cu Instituţia Prefectului,
Consiliul Judeţean, dar şi cu oamenii de cultură din această zonă, au pus bazele acestui
festival, care a devenit unul de tradiţie şi care
este foarte apreciat nu doar în judeţul Mureş,
ci şi în ţară, pentru că de fiecare dată participă şi cetăţeni din alte zone ale ţării. Scopul
a fost tocmai acela de a pune în valoare tradiţiile, obiceiurile, meşteşugurile de pe aceste meleaguri şi sigur că această dorinţă de a
valorifica ceea ce poporul din această zonă a
creat timp de secole. S-a încercat extinderea
în tot judeţul şi aşa a apărut Festivalul Văii
Gurghiului şi ca o noutate, din acest an s-a
organizat şi prima ediţie pentru locuitorii
din zona de Câmpie. Este important, iar asta
mă bucură, că sunt foarte mulţi tineri pentru că ei sunt cei care trebuie să preia de la
generaţiile actuale ceea ce poporul român şi
cetăţenii de pe aceste meleaguri au creat în
timp valori deosebite, care nu dispar şi care
trebuie să rămână” a precizat Mircea Duşa,
prefectul judeţului Mureş.
„Vin la aceste manifestări cu plăcerea şi încrederea că prin organizarea acestui festival
putem aduce un plus de valoare acestei Văi
a Mureşului Superior. Dacă prin ceea ce facem împreună cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Valea Mureşului, cu primarii acestor localităţi aduce un plus de valoare
acestei zone, duce la o creştere economică, la
o bună stare socială şi materială a locuitorilor acestei văi, înseamnă că noi ne-am atins
scopul. Locuitorii care organizează astfel de
festivaluri au ceva de arătat: tradiţii, obiceiuri, porturi, care trebuie să le transmitem
celor mai tineri ca noi. Dacă reuşim să facem
acest lucru prin prezenţa de astăzi şi manifestările care au loc, înseamnă că ne-am atins
acest obiectiv” a spus în discursul său Ovidiu
Dancu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureș.
„Mi-am dorit continuitatea acestui Festival,
sprijinind-o pe doamna primar Lucreția Cadar în organizare. Mă bucur că am reușit să
promovăm valorile Văii Mureșului Superior și cele ale județului Mureș, iar publicul a
apreciat eforturile noastre”, a declarat pentru
Glasul Văilor primarul comunei Suseni, Mircea Mariș.
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