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UPU nu este piaţă!

Se tot vorbeşte despre sistemul de sănătate
şi serviciile medicale, despre problemele întâmpinate de pacienţi.
Dar nu voi dezbate acum minusurile sistemului de sănătate românesc, ci mai degrabă
atitudinea pacientului atunci când se prezintă la departamentele de urgenţă.
Cunoaşteţi cu toţii celebrele „plângeri”: „am
stat n ore la urgenţe şi nu m-a băgat nimeni în
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frumoşi, un vis împlinit, pentru care
merită să lupţi...”
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seamă”. Poate aţi trecut şi voi prin asta.
În urmă cu ceva timp, am ajuns la unitatea
de primiri urgenţe din Reghin, unde am observat cu stupoare că pacientul român apelează la aceste servicii, chiar şi pentru cea
mai mică problemă. „Şi ce? Pentru ce plătesc
sănătate?” aud des în jurul meu. Da, pe de
o parte, aveţi dreptate. Însă, când vine vorba de unităţile de primiri urgenţe, treaba stă
altfel. Pacientul trebuie să ştie când trebuie
să se prezinte la camera de gardă şi când nu,
tocmai pentru a permite ca actul medical să
fie unul eficient.
Holul unde pacienţii îşi aşteptau rândul era
aglomerat... În sala de tratament câteva persoane implicate într-un accident de circulaţie. Situaţia era clară: eram nevoiţi să aşteptăm... Şi-am tot stat mai bine de două ore,
perioadă în care am avut ocazia să observ
cazuri, care nu necesitau o urgenţă, pacienţi
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Editorial de Codruta ROMANTA
cu a căror afecţiuni se puteau prezenta la medicul de familie, dar nu au făcut-o şi astfel
holul s-a aglomerat.
Cadrele medicale au început trierea pacienţilor... Aşteptarea devenea supărătoare, iar cei
care vociferau, nu înţelegeau nicicum faptul
că ordinea sosirii nu e aceeaşi cu ordinea
gravităţii bolii pacientului. Asta înseamnă că
dacă ai venit cu ambulanţa, nu înseamnă că
eşti primul servit. Nu, nu ai prioritate! Totul
depinde de gravitatea afecţiunii tale, pe care
medicul de gardă o stabileşte după trierea
pacienţilor! UPU nu este piaţă şi nici şezătoare, nu este locul unde afli ultimele noutăţi
despre ce a mai făcut vecinul, despre cum
te înţelegi cu nora. Trebuie să înţelegem că
UPU este creat pentru urgenţe reale, pentru
situaţii critice, care necesită control şi tratament medical imediat. Nu pentru o durere
de spate pe care o duci pe picioare de mai

bine de trei săptămâni! Pentru asta mai poţi
aştepta încă o zi, până când vei putea fi consultat de medicul de familie, care te va îndruma spre un medic de specialitate. Nu te
prezinţi la urgenţe doar pentru că de câteva
ore ai temperatură 38, şi-apoi îi iei la rost de
ce te-au lăsat să aştepţi pe cei care încearcă să
te pună pe picioare. Nu te prezinţi la urgenţe
doar din dorinţa de a face analize gratuite! Şi
lista poate continua...
Populaţia are nevoie de educaţie în acest sens
şi trebuie să înţeleagă ce anume este urgenţă şi cu ce trebuie să meargă la medicul de
familie.
Pentru a evita astfel de cazuri avem nevoie ca
acasă, fiecare dintre noi să deţinem un ghid,
care să devină o aşa-zisă biblie a pacientului.
Astfel, cred că am „aerisi” sala de aşteptare,
uşurând atât munca personalului medical şi
am face mai „uşoară” aşteptarea!
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Festivalul Văii Gurghiului, poartă între trecut şi prezent
Codruţa ROMANŢA
Ediţia a XIV-a a Festivalului Văii Gurghiului desfăşurat în perioada 16 – 18 august s-a bucurat de un real succes. Un public numeros a poposit pe Platoul „La Fâncel” pentru a lua parte la acest
eveniment destinat promovării şi păstrării tradiţiilor locale.

Comunele Ibăneşti, Hodac, Gurghiu şi Solovăstru, alături de Municipiul Reghin, având
alături Consiliul Judeţean Mureş şi Instituţia
Prefectului Judeţ Mureş, au pregătit din timp
casele şi gospodăriile din Satul Alegoric,
astfel încât vizitatorii au avut ocazia să vadă
foarte multe unelte vechi, costume populare şi multe alte obiecte folosite de înaintaşii
noştri. De asemenea, au avut şi posibilitatea
de a gusta din mâncărurile specifice locului.
Pe lângă locuitorii din judeţul Mureş, au poposit şi turişti din alte judeţe, dar şi străini,
printre care un grup de francezi, care s-au
arătat impresionaţi de frumuseţile zonei.
„Suntem într-un tur prin România şi am
ajuns şi pe Valea Gurghiului la acest festival.
Este impresionant ceea ce aveţi voi aici. Ne
plac foarte mult obiceiurile voastre şi ne-a
impresionat să vedem atât de multă lume
îmbrăcată în portul vostru popular. Da, am
gustat şi ţuica voastră pe care am numit-o
„elixirul vieţii” au fost cuvintele prin care au
descris ceea ce au trăit la Festivalul Văii Gurghiului.
Aşa cum ne-am obişnuit, la fiecare festival
are loc deschiderea oficială la care au răspuns prezent şi au urcat pe scenă, pe lângă
primarii comunelor implicate în organizarea evenimentului, oficialii Horea Soporan
– senator, Cristian Chirteş – senator, Marius
Paşcan – deputat, Mircea Duşa – prefectul
judeţului Mureş, Ovidiu Dancu - vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Vasile
Ghiorghe Gliga – fiu al Văii Gurghiului.
Preşedintele Asociaţiei Văii Gurghiului,
Ilie Chirilă Tătar, le-a vorbit celor prezenţi
despre munca din spatele organizării acestui eveniment. „Iată că ne aflăm la cea de-a
XIV-a ediţie. Vă mulţumesc pentru sprijinul
pe care ni-l acordaţi, pentru că în spate la tot
ceea ce vedeţi aici este o muncă grea pe care
noi, primarii din asociaţie, împreună cu directorul festivalului şi cu cei implicaţi în organizare, o facem de câteva luni de zile, căutând idei şi soluţii pentru ca dumneavoastră
să vă simţiţi bine” a declarat primarul comunei Solovăstru, Ilie Chirilă Tătar, preşedintele Asociaţiei Văii Gurghiului.
Mircea Duşa, prefectul judeţului Mureş a
ţinut să pună accentul pe valorile pe care
această vale le are şi păstrarea lor. „Trebuie să
apreciem faptul că se fac eforturi deosebite
pentru a prezenta tradiţiile noastre populare, portul, meşteşugurile din această zonă şi
tot ceea ce cetăţenii acestei Văi au creat în
timp. Valori deosebite care trebuie apreciate şi transmise tinerilor, care trebuie să fie
conştienţi că ceea ce s-a creat sute de ani pe

aceste meleaguri sunt valori şi caracterizează
populaţia din această zonă şi ei sunt cei care
trebuie să le ducă mai departe”.
An de an pe lângă comunele şi municipiul
Reghin care formează Asociaţia Văii Gurghiului, se implică în organizare şi Consiliul
Judeţean Mureş. „Încă odată, Consiliul Judeţean Mureş este alături de Asociaţia Văii
Gurghiului în a finanţa şi a susţine acest festival. Pe lângă multele acţiuni social culturale pe care Consiliul Judeţean le finanţează,
aceste trei mari festivaluri pe care le avem
mai de mult în finaţare: Mureşului, Gurghiului şi din acest an în zona de câmpie, se alătură altor tipuri de manifestări pe care CJ-ul le
sprijină. Dacă Valea Gurghiului este plină de
vizitatori considerăm că noi ne-am făcut datoria, să ajutăm puţin la dezvoltarea turismului şi la creşterea economică a acestei zone.
Dacă acest lucru se întâmplă, noi ne putem
declara mulţumiţi. Finanţăm peste 270 de
acţiuni culturale care se desfăşoară în judeţul
Mureş, toate în ideea de a promova tradiţiile,
obiceiurile, portul popular, pentru a fi transmise tinerei generaţii” a spus Ovidiu Dancu,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş.
Senatorul Horea Soporan şi-a serbat ziua de
naştere pe Valea Gurghiului, la festival. „Întradevăr, vin de pe Valea Arieşului, dar şi aici
pe Valea Gurghiului te simţi ca acasă. Sunt
trei zile în care uităm de toate. Mă bucur că
în fiecare an vedem noi copii, care dansează
pe această scenă. Îmi doresc să ne revedem şi
la ediţiile viitoare, sper să fie cât mai multe,
iar această tradiţie să continue”.

Născut şi crescut pe Valea Gurghiului, senatorul Cristian Chirteş a declarat la deschiderea oficială, faptul că „Încă de la început am
crezut în acest festival. Iată că astăzi, după
atâţia ani, reuşim din nou să ne întâlnim în
acest loc superb, binecuvântat de Dumnezeu. Cred că cel mai important lucru pe care
pot să îl spun astăzi, după 14 ani, este „bine
m-am întors acasă, bine v-am găsit”. Cred că
orice alte cuvinte sunt de prisos, sunt acasă,
mă simt acasă şi cred că alături de vecinii
mei, de consătenii mei din Ibăneşti, de prietenii mei din Gurghiu, Solovăstru, Hodac
şi Reghin şi de ceilalţi oameni din judeţul
Mureş şi nu numai, vom petrece aceste două
zile extraordinare. Şi cred că asta înseamnă o
Românie normală, o Românie pe care ne-o
dorim cu toţii”.
Deputatul Marius Paşcan a vorbit despre
istoria acestei zone „E atât de frumos acest
judeţ al nostru din oricare direcţie l-ai privi. Puţine judeţe au asemenea ofertă economică, turistică, balneoclimaterică. Suntem
binecuvântaţi! Poate ar trebui să facem mai
mult pentru a valorifica acest potenţial al judeţului nostru şi din perspectiva acestor manifestări. Întotdeauna vin şi vorbesc despre
istoria acestor locuri pentru că noi trebuie
să ne ridicăm la înălţimea acestor meleaguri.
Valea Gurghiului nu este frumoasă doar prin
locuri, ci şi prin faptele locuitorilor săi, prin
ceea ce fac”.
Vasile Ghiorghe Gliga, fiu al Văii Gurghiului,
a îmbrăcat şi în acest an cu mândrie costumul popular, fiind un exemplu pentru cei
prezenţi la festival. „Sunt 14 ani de când am
încercat să fiu un exemplu de urmat de toţi
locuitorii acestei Văi. Cu toţii am putea insufla copiilor noştri dragostea de a purta costumul popular, de a vedea frumuseţile acestei
văi. Am avut puterea de a participa la decizii
la nivel naţional şi am încercat să aduc pe
Valea Gurghiului oameni cu responsabilitate. Anul trecut a fost ministrul turismu-

lui, ocazie cu care s-a purtat o discuţie prin
care s-ar putea face din Valea Gurghiului o
zonă în care să poată veni mulţi străini, foarte multă lume, iar copiii să se bucure că pot
petrece pe această vale. De aceea sunt făcute
demersuri cu Primăria Ibăneşti ca în viitor,
Lăpuşna să fie staţiune turistică. La nivel de
Consiliu Judeţean sunt făcute măsurătorile
pentru ca drumul judeţean spre Lăpuşna să
se poată asfalta, condiţie care să ofere dezvoltarea turismului. Astăzi am fost vizitaţi de
ministrul agriculturii, care a vizitat fiecare
stand, a purtat discuţii cu oamenii implicaţi
în agricultură, despre problemele judeţului
cu care ne confruntăm atât pe zona montană, cât şi de pe câmpie. O problemă concretă
la care a răspuns şi pe care sper să o rezolve
este faptul că brânza de Ibăneşti, recunoscută şi brand-uită la nivel internaţional e
concurată de brânză din Bulgaria şi Polonia
la jumătate de preţ, contrafăcută. E păcat ca
bunătatea produselor noastre să nu beneficieze de cele mai mari aprecieri internaţionale.
Cât îmi stă în putere, sper ca această Asociaţie a Văii Gurghiului, care m-au primit şi
pe mine să reprezint construcţia de viori, să
dăinuie”.
Directorul Festivalului, Neluţu Gliga, cel
care depune an de an o muncă colosală pentru a ieşi totul ca la carte, s-a arătat mulţumit
de această ediţie. „Cred că a fost una dintre
cele mai reuşite ediţii, cu foarte mulţi participanţi în cele trei zile. Din discuţiile avute
cu jandarmii, au fost aproximativ 6000 de
participanţi pe zi. Totul a decurs foarte bine,
nu am avut nicun fel de incident. Acest Festival este unul important pentru comunitate,
atâta timp cât oamenii pot să-şi pună în valoare şi să-şi prezinte obiceiurile, să-şi arate
felul lor de a trăi în comunitate” a declarat
acesta la finalul celei de-a XIV-a ediţii a Festivalului Văii Gurghiului.
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Ministrul Agriculturii prezent pe Valea Gurghiului

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost
prezent sâmbătă, 17 august, la Festivalul Văii
Gurghiului, desfăşurat pe Platoul Fâncel,
arătându-se încântat de zona noastră. „Sunt
de câteva ore aici, dar cu tot sufletul pentru
că sunt alături de oamenii aceştia care nasc
ceea ce ochiul vede. Vedem aici îndemânarea
oamenilor, vedem tradiţiile, portul, climatul
acesta foarte drag acelora care privesc zona
şi se încântă cu ceea ce văd în această parte a
ţării. Natura a fost atât de darnică şi oamenii
atât de iscusiţi, încât au păstrat-o şi astăzi o
dau din generaţie în generaţie”
La Ibănesţi, Ministrul Agriculturii a avut o
întâlnire cu primarii de pe Valea Gurghiului
şi nu numai, întâlnire la care s-au dezbătut
problemele pe care locuitorii de pe această
vale le întâmpină. „Sunt subiectele zilei legate de preocuparea oamenilor, primarii sunt

primii gospodari ai satelor, care stau mereu
în contact cu nevoile celor cu care se întâlnesc în fiecare zi. Astăzi am avut prilejul să
mă întâlnesc cu gospodarii comunelor şi să
discutăm ceea ce le este necesar. Mi-au ridicat o serie întreagă de probleme legate de
sprijinul pe care trebuie să îl dăm pentru a
realiza obiectivele de investiţii care la ora
actuală fiecare comună le are, despre activităţile pe care le au şi unde patinează anumite acţiuni pentru care oamenii îşi doresc
să primească sprijin de la Guvern. A fost un
dialog foarte util şi în acelaşi timp un dialog al aşteptării, pentru că eu mi-am notat,
dumnealor aşteaptă şi îmi doresc ca aşteptarea să nu dureze. Nu este de pierdut timp,
pentru că trebuie să facem ceea ce oamenii
cer şi situaţia o cere la faţa locului. Suntem
pe un drum bun pentru că a apărut o lege

a muntelui. E prima dată în România când
avem un instrument juridic de o asemenea
valoare, care vizează muntele în general şi
zonele acestea deosebite în mod particular.
Să construim în munte unităţi de preluare
a produselor, de prelucrare a produselor, de
valorificare a acestei zone extrem de bogate
şi de câştig, pentru că zona montană a fost
părăsită de preocuparea celor care au avut
misiunea în domeniu, iar acum ne luptăm cu
timpul şi trebuie să prindem din urmă ceea
ce practic nu am început. Să facem ceea ce
nu s-a realizat astfel încât oamenii să prindă
speranţă şi ziua de mâine să fie altfel decât
astăzi, cu perspectivă în viitor.
Spun muntele în general, pentru că nu doar
aici este munte, este şi în altă parte a ţării.
Iar pe dumneavoastră sigur că vă interesează
zona aceasta pentru că trăiţi aici, munciţi şi
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speraţi să rămâneţi în aşa fel încât să poată
fiecare dintre noi să se simtă bine şi să găsească un rod al muncii sale şi o preocupare
care să îi dea un asemenea rod. Motiv pentru
care lângă mine se află şi consilierul meu din
această zonă, pentru a pune în aplicare actele
normative pe care le-am elaborat, Hotărâri
de Guvern care au stat la decizia Guvernului
şi pe care le-am elaborat şi sunt acum în Monitorul Oficial, ce trebuie aplicate” a precizat
Ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Dan Ioan din Hodac duce meşteşugul fluierelor mai departe

Codruţa ROMANŢA

Comuna Hodac e recunoscută pentru meşteşugul realizării de fluiere. Tradiţia fluierelor este dată mai departe din moşi-strămoşi, iar pentru acest lucru, la un moment dat, a existat şi o echipă de
fluieraşi care din păcate s-a desfiinţat. Chiar dacă tradiţia confecţionarii fluierelor încă se păstrează, meşteşugul este dus mai departe de cei vârstnici, în timp ce foarte puţini tineri sunt interesaţi
de această meserie.

„În Hodac mai există vreo 20 de familii care
lucrează fluiere. Cei care le mai fac sunt persoane în vârstă, tineretul nu mai face. Dintre cei 20, suntem doi mai tineri. Tineretul
pleacă din sat, foarte mulţi peste hotare, aşa
că tinerii nu sunt prea interesaţi să ducă meseria asta mai departe. Eu mă mulţumesc şi
cu mai puţin pentru că la nemulţumit îi ia
Dumnezeu darul. Am capre, am oi, îmi fac
brânza mea, avem grădina noastră cu tot ce
ne trebuie, aşa că noi prea mult nu cheltuim”
spune Dan Ioan.
Dan Ioan din Hodac are 38 de ani şi este
printre puţinii tineri care au ales să continue
meşteşugul fluierelor. A prins drag de fluier
de la locuitorii din zonă, iar meseria nu a
„furat-o” aşa cum aş fi crezut de la părinţi,
ci de la vecini. „Bunicul meu a fost cioban.

26 de veri a fost la oi, apoi a lucrat la ţapină
la munte, de unde şi-a făcut pensie. Tata nu
a învăţat meseria asta cu fluierele, că s-a dus
cu bunicul în munte. Dar eu am învăţat de
la prietenii mei surdo-muţi. Aveam vecini o
familie de surdo-muţi, care aveau o fată sănătoasă, cu care mă înţelegeam foarte bine.
Mergeam des la ei. Aveau o gospodărie frumoasă cu animale. De la ei am învăţat foarte multe lucruri: să tai porci, miei, viţei” îşi
aminteşte Dan Ioan.
Aşa a prins drag de fluiere de mic, mergând
să-şi ajute vecinul la confecţionarea fluierelor. „Mă punea şi pe mine să fac găuri la fluier şi mă vedea că am tragere şi că sunt ambiţios” spune Dan Ioan. Spre bucuria lui, încă
păstrează la loc de cinste primul fluier făcut
cu mâinile lui. „Îmi amintesc încă primul flu-

ier făcut de mine, pe care îl am chiar şi acum,
acasă pe dulap. Din primii bani făcuţi într-o
iarnă pe fluiere, mi-am cumpărat vacă” povesteşte Dan Ioan.
Cosor, dăltuţă, slederul de găurit sunt doar
câteva dintre uneltele folosite la confecţionarea fluierelor. „În trecut, când nu era curent,
totul era făcut manual, era mult mai greu,
dar acum avem şi bormaşină aşa că ne-am
mai uşurat munca”.
Lucrând la fluiere a fost nevoit să şi înveţe să
cânte la ele, asta pentru că atunci când vinde
un fluier trebuie şi probat, prezentat. În felul
acesta reuşeşte la târguri să îmbine într-un
mod plăcut vânzarea cu sunetul frumos al
fluierelor.
Impresionant faptul că Dan Ioan nu a vrut
să-şi părăsească ţara, locul unde s-a născut şi

crescut, asta deşi fraţii şi câteva dintre rudele lui sunt plecate peste hotare. „Am nepoţi
şi fraţi plecaţi în străinatate, dar am stat şi
m-am gândit că părinţii mei azi-mâine pleacă de pe lumea asta. Şi nu am vrut să rămân
cu gândul şi regretul că m-am dus de lângă ei
acum când sunt la nevoie. Sunt cel mai mic
dintre fraţi şi poate şi asta mă face să fiu mai
legat de casă” mărturiseşte Dan Ioan.
Materialul folosit pentru confecţionarea fluierelor artizanale este lemnul de salcă, dar
pentru fluierele profesionale foloseşte alun
şi prun, care are o rezonanţă mai bună. „În
alun şi prun se lucrează mai greu, dar pentru
a suna bine trebuie cel puţin un an să stea
lemnul, exact ca la o vioară” specifică Dan
Ioan.
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700 de ani de atestare documentară marcaţi la Festivalul
Cepei de la Suseni

Ceapa a fost din nou sărbătorită la Suseni tului în preajma oficialităţilor locale. Cu
aşa cum se cuvine. Festivalul Cepei de la Su- această ocazie au fost premiaţi şi elevii cu
seni a ajuns la cea de-a VI-a ediţie, şase ani în cele mai bune rezultate la învăţătură.
care administraţia locală a reuşit ca la acest Multă lume, unde locuitorii din satele aparţieveniment să promoveze nu doar ceapa, ci şi nătoare comunei s-au adunat la un loc, luând
valorile, obiceiurile şi tradiţiile comunei.
parte la spectacolul artistic, la care au partiŞi la această ediţie cei prezenţi s-au putut bu- cipat în primul rând ansamblurile şi soliştii
cura, pe lângă mâncarea bună care a avut ca locali din comuna Suseni, dar şi alte nume
ingredient de bază ceapa, de muzică şi dans. consacrate ale muzicii populare româneşti şi
Cum ne-am obişnuit deja, Festivalul Cepei maghiare.
s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, unde După orele amiezii, a avut loc şi deschiderea
după-masa zilei de sâmbătă a fost dedicată oficială, la care au luat parte: Ioan Macarie –
muzicii uşoare.
Inspectorul Şcolar General Mureş, senatorul
Duminică, cea de-a doua zi de sărbătoare, a Cristian Chirteş, deputatul Marius Paşcan,
debutat cu Parada Portului Popular, anun- Consilierul Judeţean Ionela Balaş, Consilier
ţând desfăşurarea evenimentului pe terenul Local al Municipiului Târgu-Mureş Molnar
de fotbal, urmată de deschiderea evenimen- Ervin, Lucreţia Cadar primarul comunei
„Am plăcerea de a fi astăzi alături de dumneavoastră la frumoasa sărbătoare a comunei Suseni.
Desigur că s-a făcut din Festivalul Cepei o tradiţie, iar asta este meritul primarului Mircea Mariş, meritul locuitorilor comunei, cei care sunt alături în realizarea acestei sărbători frumoase.
Trebuie să menţionez că pe lângă această tradiţie de promovare a brandului „Ceapa de Suseni”
aveţi şi promovarea tradiţiilor populare, a jocului popular de la Luieriu, a jocului popular maghiar şi a soliştilor de la dumneavoastră. Aveţi un primar vrednic de toată lauda. Comuna
Suseni este o comună care a prosperat, care este din ce în ce mai frumoasă şi se dezvoltă din ce
în ce mai mult. L-am avut alături pe Mircea Mariş la realizarea Festivalului Văii Mureşului şi
îi mulţumesc pentru sprijinul acordat. Am convingerea că am făcut un lucru bun şi frumos împreună. La mulţi ani pentru cei 700 de ani de la prima atestare documentară a comunei Suseni”
a declarat în discursul său, Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda.

Codruţa ROMANŢA

Deda, Grigore Huza – primarul comunei pentru propăşirea acestui neam, fapt pentru
Şincai, Feier Lucian – primarul comunei Ide- care trebuie să le mulţumim înaintaşilor noşciu de Jos, Pop Eremia primarul Comunei tri. Să le mulţumim pentru că suntem astăzi
Chiheru de Jos, viceprimarul comunei Văta- aici, fiind liberi, vorbind liber şi ne spunem
va – Traian Gherman.
păsul. Suntem o comună multietnică, dar noi
„Dacă Ancuţa Făgăraş mi-a spus că primarul ne înţelegem” a precizat Mircea Mariş, prise cunoaşte după prietenii pe care îi are, eu marul comunei Suseni.
pot să mă simt astăzi un norocos pentru că
am foarte mulţi prieteni lângă mine pe scenă Ediţia din acest an s-a terminat cu un frumos
şi le mulţumesc pentru asta. A ajutat bunul foc de artificii, care a luminat cerul SuseniuDumnezeu să avem o vreme bună şi o edi- lui.
ţie frumoasă aşa cum de altfel au fost toate.
Am crescut, iar acest lucru mă bucură. Mă Sursa foto: Facebook Comuna Suseni/foto
bucură că sunteţi foarte mulţi alături de noi. Caesarion
Sunt 700 de ani de atestare documentară,
generaţii care au luptat pentru binele şi modernizarea societăţii şi tot ce au făcut a fost
„Mă gândeam acum, vorbindu-se de cei 700 de ani de atestare documentară a localităţii Suseni,
la cât de multe poate face omul într-o viaţă, darămite în 700 de ani. Faptul acesta demonstrează
că şi la dumneavoastră este o frumuseţe şi o bucurie şi este nevoie mereu de această întâlnire. Pe
scenă şi în public, văd că sunt foarte mulţi copii. Îi rog pe părinţi să le mai ofere răgaz până ce
începe şcoala, să le ofere ceea ce merită copiii. Dragi oameni buni, dacă vreţi să vedeţi Raiul pe
Pământ, uitaţi-vă în ochii copiilor. În ei găsim bunătatea şi vă rog din suflet, trimiteţi-i la şcoală. Şcoala este un lucru extrem de important pentru noi, pentru că acolo învăţăm să fim buni,
şcoala este frumoasă. Ce înseamnă primarul pentru şcoală şi domnul Mariş ce înseamnă pentru
şcoala din Suseni? E ca un dascăl. Să ştiţi că România e plină de profesori, dar dascălii sunt
puţini. Dascălul înseamnă un om bun, un om instruit, un om educat. Şi asta înseamnă domnul
Mariş pentru cei 200 de copii pentru care dumnealui a realizat un lucru extrem de important,
faptul că cea mai mare investiţie într-o comunitate este copilul” a declarat în cadrul deschiderii
oficiale Ioan Macarie, Inspectorul Şcolar General Mureş.
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Laurenţiu Boar „M-am străduit foarte mult să aduc Gurghiul acolo
unde îi este locul”

Din Satul Alegoric de la Festivalul Văii Gurghiului a făcut parte, la fel ca în fiecare an şi comuna Gurghiu. Gospodăria comunei Gurghiu a ieşit în evidenţă prin curtea mare, prin albastrul folosit
la decorarea casei, administraţia locală străduindu-se ca această casă să fie una ca pe vremuri. Despre importanţa acestui festival, cât şi despre bogăţia comunei, ne-a vorbit primarul Laurenţiu
Dumitru Boar.

Reporter: Cât de important este pentru comuna dumneavostră acest Festival?
Laurenţiu Boar: Acest gen de Festival înseamnă mult pentru că reuşim să arătăm lumii obiceiul şi tradiţia populară de pe valea
noastră, mâncarea tradiţională şi tot ce se
întâmplă pe această minunată Vale a Gurghiului, unde eu spun şi consider că localitatea Gurghiu este un fel de motor al comunei
pentru că are o istorie frumoasă. A fost o cetate pe timpuri, avem un castel, avem un Colegiu Silvic de pe băncile căruia foarte mulţi
specialişti în silvicultură au plecat, inclusiv
domnul prefect Mircea Duşa.
De când sunt primar m-am străduit foarte
mult să aduc Gurghiul acolo unde îi este locul. Mulţi ani a fost lăsat fără lipsă de interes,
ori poate dintre cei care au fost la conducere,
unii dintre ei nu au ştiut cum să administreze. Nu vreau să mă laud, dar am pus foarte mult suflet pentru această comună şi voi
pune în continuare.
Rep.: Ce aţi adus la acest Festival al Văii
Gurghiului?
L.B.: Avem aici, în Satul Alegoric, cam tot ce
găsim în comună. De la fierar, florar, fructe

Gurghiu. Vreau să le mulţumesc tuturor pentru că de fiecare dată au fost pe lângă mine,
când i-am solicitat cu diferite ocazii.

de pădure şi tot ce se poate cultiva şi găsi în
comuna noastră, până la mâncare tradiţională precum boţ, tocană, scoruşe, sarmale,
ţuică, păstrăv afumat şi multe altele. Comuna Gurghiu este recunoscută încă de pe
timpul contelui Bornemisza, când s-a construit în Glăjărie o fabrică de sticlă. Pe acele
timpuri, acea fabrică nu a fost făcută acolo
întâmplător, ci am înţeles că pădurea de fag
şi materialul din care se făcea sticla i-a atras

aici. Au fost aduşi mulţi meseriaşi din Germania, Austria, Polonia, iar din acei meseriaşi, sigur că s-a transmis din generaţie în
generaţie aceste meserii. Se vede că încă s-a
mai păstrat pentru că în Glăjărie locuitorii
sunt renumiţi pentru cioplitul în piatră şi în
construcţii. Mai avem o sculptură în lemn
lucrată de cineva din Gurghiu. Am adus şi
fierarul din Caşva, care cred că este singurul
care mai practică această meserie în comuna

Rep.: Ce are special această casă din Satul
Alegoric?
L.B.: Dacă în primele două ediţii casa era de
fapt un stand construit din lemn acoperit cu
folie de nailon, am hotărât toţi primarii să ne
facem un sat tradiţional, cu case specifice. Iar
eu aşa am văzut casa cum o vedeţi azi, aşa
cum mi-o amintesc de mic. Încă mai sunt câteva pe Vale, dar puţine, care sunt locuite de
oameni în vârstă care fie nu au puterea financiară, fie fizică să le întreţină. Este construită
în proporţie de 80% din lemnul provenit de
la vechea primărie, fost sediu al Primăriei
Gurghiu construit în anul 1909, care la un
moment dat a fost transformat în şcoală generală, după care s-a închiriat, deschizânduse acolo o fabrică de bere. Acea fabrică a dat
faliment şi au început să scoată utilajele prin
pereţi, deteriorând clădirea. Din materialul
ce s-a putut recupera am făcut această casă
şi am ajutat câteva familii sărace cu lemnul
rămas, cu ţiglă şi cărămizi pentru a-şi repara
casele.

Concursul gastronomic câştigat de comuna Gurghiu

Şi în acest an la Festivalul Văii Gurghiului s-a
organizat concursul gastronomic, unde premiul a constat într-un viţel. Bucătarii fiecărei
comune de pe Vale, care s-au înscris în concursul gastronomic de la această ediţie a Festivalului Văii Gurghiului au avut de pregătit
o păpăraie. În acest an, de bucuria câştigării

premiului a beneficiat comuna Gurghiu, prin
Maria Murar, cea care a pregătit reţeta câştigătoare.
„Am pus ouă de casă, carne de porc pusă
pentru iarnă în borcan cu untură şi pe lângă
asta, mult suflet. Poate faptul că am făcut-o
pe plită, într-un plăcintar de tuci a impresio-

nat juriul. La desert am avut clătite cu urdă,
plăcintă cu mere, urdoici. M-am bucurat
mult la aflarea veştii pentru că juriul a ştiut
să aprecieze şi a fost atent la detalii” a declarat Maria Murar, imediat după aflarea veştii.
Premiul cel mare a fost oferit de postul de televiziune Ardeal TV, premiu despre care Ma-

ria Murar spune că „este bine-venit în ograda noastră, noi fiind crescători de animale,
ne înmulţim ferma”. Ceilalţi reprezentanţi ai
comunelor înscrise în concurs nu s-au întors
acasă cu mâinile goale, ci au primit ca premiu de consolare câte o damigeană de zece
litri plină cu „noroc”. (C.R.)

Cărţile donate la Festival au ajuns la Biblioteca Gurghiu
Pentru al doilea an consecutiv, Biblioteca
Județeană Mureș, în parteneriat cu Consiliul
Județean Mureș, a derulat proiectul „Hai la
Festival cu o carte” în cadrul celor două festivaluri de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor populare: Festivalul Văii Mureşului şi
Festivalul Văii Gurghiului. Prin acest proiect
se dorește completarea și înnoirea fondului
de carte al bibliotecilor publice comunale.
Cărţile adunate la Festivalul Văii Mureşului
au ajuns la Biblioteca din comuna Deda, în

timp ce cărţile donate la Festivalul Văii Gurghiului au ajuns la Biblioteca din comuna
Gurghiu.
Printre cei care au donat un număr semnificativ de cărţi pe Valea Gurghiului s-a numărat şi Vlad Gliga, un tânăr producător de
film, cu rădăcini pe această vale. “Familia
mea se trage de aici din zonă. Eu sunt plecat
de vreo 20 de ani din Târgu-Mureş, aşa că am
rămas cu ditamai biblioteca. Când am văzut
pe facebook anunţul pentru donarea de cărţi,

am zis că acesta este locul cel mai potrivit
pentru cărţile mele. Am adus ceva literatură,
cărţi de cultură generală, dicţionare. Mai am
încă aproximativ 200 de cărţi pe care vreau
să le aduc cu o proximă ocazie” a declarat
Vlad Gliga.
Lucica Precup, bibliotecar la Biblioteca Publică din Gurghiu spune că “Mi se pare o
iniţiativă minunată pentru a ajuta bibliotecile comunale şi eu cred că sunt de folos, iar
astfel de acţiuni să meargă mai departe. Lo-

cuitorii din Gurghiu încă mai citesc, e drept
că mai mult persoanele mai în vârstă şi elevii,
dar e îmbucurător că încă se citeşte. E drept
că nu cum se citea în trecut, dar cărţile sunt
încă de interes”.
La această ediţie a Festivalului Văii Gurghiului s-au adunat un număr de 259 de cărţi.
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Membrii echipei din cadrul proiectului
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE!” la Festivalul Văii Mureşului
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: că membrii echipei din cadrul proiectului
„DE LA MARGINALIZARE, LA INTEGRARE !”, ID: 115353
au participat la evenimentul FESTIVALUL VĂII
MUREȘULUI organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Valea Mureșului în perioada: 27 – 28 iulie 2019
În cadrul Activității A7 Derularea campaniei de informare și conștientizare în domeniul combaterii discriminarii

și acţiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă
comunitatea, acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pt. rezolvarea problemelor comunității, SubActivitatea 7.2 Acţiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate
pentru rezolvarea problemelor comunităţii printr-o abordare participativă, vă informăm că împreună cu toată echipa
de implementare a proiectului, echipa de voluntari implicați
în proiect, precum și partenerii din proiect, actori sociali și
economici relevanți pentru identificarea de soluții adecvate, inovative, care să contribuie la rezolvarea principalelor
probleme ale comunității, pentru asigurarea sustenabilității
serviciilor inițiate prin proiect și dezvoltarea comunității am
participat și în acest an la Festivalul Văii Mureșului din loc.
Răstolița, jud. Mureș.

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 27.195.393,50 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 22.798.887,48 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 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

Scopul evenimentului a fost de a promova tradiții și obiceiuri
din zona județului Mureș și Harghita și de a facilita promovarea micilor comercianți din zonele participante.

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

Voluntarii „De la Marginalizare, la Integrare!” la Festivalul Văii
Gurghiului şi la Festivalul Cepei de la Suseni

Un sfârşit de săptămână plin de evenimente
a fost şi pentru voluntarii din cadrul proiectului „De la Marginalizare, la Integrare!”, care
au participat în perioada 16 – 18 august la
două Festivaluri importante: Festivalul Văii
Gurghiului şi Festivalul Cepei de la Suseni.
Voluntarii s-au întâlnit cu cetăţenii prezenţi
la aceste evenimente, cărora le-au prezentat
proiectul. „Ca de fiecare dată, la fiecare eveniment din judeţul Mureş promovăm proiectul “De la Marginalizare, la Integrare!”, un

proiect realizat de administraţia locală din
comuna Deda. Astăzi dorim să le prezentăm
cetăţenilor de pe Valea Gurghiului şi tuturor
participanţilor la festival, faptul că avem un
program în care îi aşteptăm să ni se alăture
ca voluntari. Ne dorim ca prin acest proiect
să combatem discriminarea, care din păcate
se regăseşte în ţara noastră. Scopul nostru, al
echipei de implementare a proiectului este
acela de a diminua fenomenul discriminării”
a precizat Alexandra Cotoi, voluntar în ca-

drul proiectului.
În ceea ce privesc condiţiile pentru a deveni
voluntar, Alexandra Cotoi spune că “avem
nevoie de dorinţă în primul rând. Avem nevoie de puţin timp liber pentru a-l oferi în
scopul comunităţii şi bineînţeles, de un suflet
deschis pentru a realiza astfel de acţiuni de
voluntariat. Oricine poate să devină voluntar, atâta timp cât îşi doreşte”.
Proiectul se implementează de mai bine de
un an. „Acest proiect a fost demarat din do-

rinţa celor din Deda de a facilita celor din comună accesarea anumitor cursuri, să-şi facă
o afacere proprie, să-şi dezvolte anumite abilităţi. Voluntariatul este o parte a proiectului,
dar pe lângă asta se doreşte şi dezvoltarea
antreprenoriatului prin care antreprenorii să
se cunoască între ei şi să dezvolte activităţi
împreună” a declarat Crina Laszlo, voluntar.
(C.R.)
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Continuă proiectele în comuna Batoş

Codruţa ROMANŢA

Cu bune, cu rele, a trecut mai bine de o jumătate de an, iar administraţia locală din comuna Batoş poate face un raport pentru ceea ce s-a putut realiza în această perioadă. Un an cu realizări,
dar în acelaşi timp un an cu probleme, dar despre asta ne vorbeşte primarul comunei Batoş, Dinu Dumitru Cotoi:

Rep.: Iată-ne ajunşi la jumătatea anului.
Cum a trecut această perioadă pentru administraţia comunei Batoş?
Dumitru Cotoi: Am început anul bine, însă
în primăvară şi chiar şi în vară, din punct de
vedere meteorologic am avut probleme legate de inundaţii foarte mari, care au provocat
pagube atât nouă, administraţiei locale, cât şi
cetăţenilor de pe raza comunei. Nouă, administraţiei locale, ploaia ne-a spălat mai multe
drumuri pe care abia reuşisem să le pietruim,
fiind nevoiţi să revenim asupra pietruirilor.
Oamenilor, vremea rea a adus cu ea pagube
agricole. Din punct de vedere agricol, anul
2019 este unul mai slab faţă de precedentul,
dar cu toate acestea, este producţie.
Rep.: Totuşi ce aţi reuşit să realizaţi în
această perioadă?
D.C.: Ne-am continuat lucrările aşa cum am
prevăzut la început de an, cu bani alocaţie
fie de la bugetul local, fie de la Ministerul
Dezvoltării. Am reuşit să lucrăm la modernizarea iluminatului public în comună. Mai
avem satul Uila unde în câteva zile vom finaliza. Oamenii sunt foarte mulţumiţi de

această lucrare pentru că nu a fost niciodată
iluminat public de o asemenea calitate. S-au
montat aproximativ 700 de corpuri de iluminat, iar costul investiţiei este de peste 300 de
mii de lei, proiect finanţat prin PNDR.
Am continuat lucrările la trotuare. Am mai
spus şi o mai spun că îmi doresc ca până la
finalul mandatului meu, fiecare stradă din
comuna Batoş să beneficieze de trotuar cu
pavaj.

Rep.: Mai este puţin şi începe şcoala. Cum
staţi la capitolul pregătiri la instituţiile de
învăţământ?
D.C.: În şcoli se lucrează la igienizări, la zugrăveli şi se fac alte lucrări necesare pentru
ca toate clădirile şcolilor să fie pregătite să-

şi primească elevii. Deşi am văzut în ultima
vreme tot mai multe discuţii despre şcoli,
care nu au avize sau toalete corespunzătoare,
noi ne putem bucura că în şcolile din comuna Batoş funcţionăm la parametri normali.
Anul trecut în iarnă am reuşit să cumpărăm
şcoala din Batoş pentru care avem un proiect de reabilitare, însă suma este destul de
mare. Voi mai depune încă odată proiectul
la Ministerul Învăţământului sau oriunde altundeva va fi nevoie, pentru a obţine banii
necesari pentru a reabilita această clădire.
Îmi doresc ca până la sfârşitul mandatului
meu şi la Batoş să fie o şcoală gimnazială corespunzătoare.
În satul Dedrad am început construirea unui
teren sintetic cu nocturnă. Am întâmpinat şi
aici greutăţi. Ca în anul acesta nu am simţit
niciodată atâtea piedici, dar le vom rezolva
şi vom trece peste ele. Să sperăm că nu vom
avea alte evenimente neprevăzute.
Tot prin Ministerul Dezvoltării se derulează
modernizarea şi reabilitarea dispensarului
uman din Batoş, precum şi a grădiniţei din
satul Dedrad. Şi aici întâmpinăm probleme
cu firmele de construcţii, care nu au muncitori, întârzie lucrările, dar până la urmă se

Asociația Salvamont Toplița Călimani, vă invită la a doua ediție a concursului de alergare
„Cupa Călimani la alergare montană” care va
avea startul de la Cabana Lomas în data de
14 septembrie 2019.
„Pentru ca experiența să fie memorabilă și
la această ediție, vom avea două curse: semimaraton de aproximativ 25 de km, cu 1500

m diferență de nivel, ceea ce va fi o provocare
pentru cei cu experiență în alergare și cross
de 10 km, cu 500 m diferență de nivel, accesibilă și pentru cei mai puțin pregătiți, însă
dornici să exploreze muntele. Am încercat să
cuprindem în cele două trasee, pe care se vor
desfășura cursele, zonele cele mai sălbatice
și spectaculoase, astfel că veți fi purtați pe

Rep.: Am văzut că se lucrează la casa mortuară din Batoş.
D.C.: Da! Am sprijinit cultele din comuna
Batoş, astfel că în fiecare localitate să existe
capelă mortuară, care este foarte necesară. Şi
aici la Batoş lucrările sunt în derulare. Capela de aici este dată deja în folosinţă, mai este
exteriorul de finalizat. Avem capele mortuare în Batoş, Goreni şi Dedrad. Urmează să
începem şi la Uila şi sper ca anul acesta să
o ridicăm pentru că am găsit locaţia, banii
sunt alocaţi din bugetul local pentru a realiza
această investiţie.

vor rezolva.
O veste bună pe care am primit-o recent de
la Aqua Invest, faptul că s-au terminat procesele, pentru că au fost în instanţă timp de trei
ani privind licitaţia pentru canalizare. Acum
se ştie câştigătorul şi sperăm că se va demara
lucrarea de proiectare şi execuţie a canalizării de pe raza comunei.
Rep.: Mai este puţin până la marea sărbătoare a comunei: Sărbătoarea Mărului!
D.C.: Da, ne pregătim de Sărbătoarea Mărului şi să putem încheia anul realizând tot
ceea ce ne-am propus. Data este bine stabilită pentru totdeauna, şi-anume cea de-a doua
sâmbătă şi duminică din luna octombrie.
Anul acesta pică în perioada 12 – 13 octombrie. Încă se lucrează la program, dar vor fi
prezenţi în primul rând copiii, ansamblurile,
grupurile folclorice din comuna Batoş. Nu o
să cheltuim foarte mulţi bani, cum de-altfel
nu am făcut-o niciodată pentru a aduce artişti mari, care ne cer o căruţă de bani. Ne
descurcăm cu ce avem aici local. Ideea este să
ne putem întâlni şi să ne bucurăm de ce ne-a
oferit Dumnezeu, de recoltă, de ceea ce avem
pe plan local.

Cupa Călimani la alergare montană
poteci marcate, cât și pe unele neamenajate”
spun organizatorii. Înscrierile se fac pe siteul https://cupacalimani.ro. Taxa de înscriere
este de 80 lei pentru semimaraton și 50 lei
pentru cursa scurtă.
(C.R.)

Mai multe programe de formare profesională vor începe
în luna septembrie 2019, în județul Mureș
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Mureş intenţionează să organizeze
până la 30 septembrie 2019, 7 programe de
formare profesională în următoarele meserii
şi ocupaţii : Cofetar –patiser; Agent de securitate; Tehician maseur; Îngrijitori bătrâni la
domiciliu; Expert achiziții publice; Ospătar
(chelner) vânzător în unități de alimentație
publică; Inspector resurse umane.
În cursul anului 2019, agenția a organizat 21
programe de formare profesională, la care
au fost cuprinşi un număr de 364 şomeri
și 3 persoane care au revenit din concediu
pentru creșterea copilului până la împlinirea

vârstei de 2 ani.
Serviciile de formare profesională asigură
creşterea şi diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi
reintegrării pe piaţa muncii.
Conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocupării forţei de muncă, beneficiază GRATUIT de CURSURI de iniţiere/
calificare/ specializare/ perfecţionare, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă
înregistrate în evidențele agenţiei.
Totodată, 11 persoane au fost cuprinse la
evaluări de competențe profesionale, astfel:

Lucrător în comerț – 5 persoane; Instalator
apă canal – 2 persoane; Zidar-pietrar-tencuitor – 4 persoane.
Informații suplimentare despre cursurile
organizate de AJOFM Mureș se pot obține
la sediul agenției, Compartimentul formare
profesională sau la telefon 0265/263760, interior 115, persoană de contact doamna Boar
Adela.
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă MUREŞ
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Fiii Satului s-au întâlnit la Jabeniţa

Codruţa ROMANŢA

Locuitorii din Jabeniţa au avut parte de o zi specială, pusă la cale de conducerea Primăriei Solovăstru, în colaborare cu mai mulţi sponsori care au sprijinit financiar evenimentul. Astfel s-a
decis că jabeniţenii au nevoie de o zi în care să depene amintiri şi să se simtă bine împreună, iar pentru asta s-a organizat „Sărbătoarea Fiilor satului”, menită să-i ajute să se întâlnească preţ de
câteva ore pentru a petrece împreună.

Evenimentul a debutat cu deschiderea oficială, de la care nu au lipsit invitaţii speciali
precum Mariana Vlad – primarul comunei
Băla, dar şi Consulul Onorific al României
în Quebec, Sorin Pescăruş. „Ne bucurăm că
domnul Consul a răspuns afirmativ invitaţiei
noastre şi a venit. Nu a uitat de unde a plecat,
de împrejurimi, de dealurile din localitate.
Ne-a promis că va fi prezent şi anul viitor la
această sărbătoare” a declarat primarul Tătar
Ilie Chirilă.
Sorin Pescăruş, Consul Onorific al României
în Quebec, a vorbit pe scenă în faţa publicului
prezent, având un discurs emoţionant despre
copilăria sa pe aceste meleaguri. „Vreau să vă
spun că vă iubesc pe toţi, iubesc acest sat cu
multă pasiune. În fiecare seară când mă culc,
mă gândesc la locurile de unde am plecat
pentru că aici este sufletul meu. Am trăit aici
peste 20 de ani. M-am născut şi am crescut
aici. Acest loc mi-a dat tot ceea ce sunt. Sunt
un jabeniţan! Nu am pregătit un discurs. Am
fost ales să vă vorbesc pentru că sunt cel care
a venit din cel mai îndepărtat loc. Nu suntem
aici doar cei care au plecat, sunt prezenţi şi
cei care au rămas aici, ei care sunt cei mai de
valoare pentru că fac în aşa fel încât acest sat
să vieţuiască, iar limba moşilor şi strămoşilor noştri să dăinuie pe aceste meleaguri. Vă
mulţumesc pentru asta! Dacă nu ar mai fi
aceste rădăcini ar fi un dezastru pentru mine,
pentru sufletul meu. Îi mulţumesc domnului
primar pentru că mi-a oferit ocazia să mă întâlnesc cu oameni pe care nu-i mai cunosc,
pentru că a trecut vremea şi peste mine şi

peste ei. Vreau să închei aducând un omagiu
părinţilor mei, pe care cei de o vârstă cu mine
îi ştiu şi le-au fost învăţători: Gavril Pescăruş
şi Vasilica Pescăruş. Nu uitaţi că vă iubesc şi
port această iubire cu mine şi în Canada, românilor de acolo”.
Imnul Naţional a fost intonat de solistul Ovidiu Furnea, urmat de binecuvântarea sărbătorii de către preoţii Vasile Fărcaş din Jabeniţa, Adrian Ganea din Solovăstru, dar şi de
protopopul Reghinului, Valentin Vârva.
În cadrul evenimentului, un moment important l-au avut cuplurile care au împlinit 25 şi
50 de ani de căsătorie. „Am oferit sărbătoriţilor în semn de preţuire plachete, buchete
de flori şi câte un premiu în bani, nu foarte
mare, dar suficient de consistent cât să acopere o cină romantică” spune primarul Tătar
Ilie Chirilă. Doamnele prezente la eveniment
care au purtat numele de Maria nu au fost uitate pentru că acestea au primit câte o floare,
evenimentul desfăşurându-se în zi de mare
sărbătoare, Adormirea Maicii Domnului.
„A fost o zi foarte plină din toate punctele de
vedere. Am avut parte de emoţii şi din pricina vremii, am avut parte şi de câteva picături
de ploaie, dar până la urmă timpul şi Cel de
Sus a ţinut cu noi. A fost o zi cum poate nici
noi nu ne-am imaginat că o să fie, atât de reuşită, iar consătenii mei să se simtă atât de bine
în preajma noastră şi a artiştilor care au urcat
pe scenă. Le mulţumesc tuturor pentru susţinere, pentru ajutor şi pentru că au fost alături
de noi” a declarat primarul Tătar Ilie Chirilă,
la finalul evenimentului.

În cadrul şedinţei de Consiliu Local Reghin
din data de 19 august, a fost prezentat raportul de activităţi al Poliţiei Municipiului Reghin, pentru primul semestru al acestui an.
Conform acestui raport, în semestrul I 2019,
la nivelul Poliţiei Municipiului Reghin au
fost sesizate un număr de 378 de infracţiuni,
cu 78 mai puţine decât în perioada similară
a anului 2018, când au fost sesizate 456 infracţiuni.
În ceea ce privesc infracţiunile economicofinanciare, acestea au crescut cu două, mai
precis înregistrându-se 5 în acest an, faţă
de 3 în aceeaşi perioadă a anului trecut, în
timp ce infracţiunile judiciare au scăzut de la
305 la 240 faţă de aceeaşi perioadă a anului
trecut. Din totalul infracţiunilor sesizate de
natură judiciară, marea majoritate sunt din
sfera micii criminalităţi, fapte cu prejudicii

relativ mici, fără pericol social şi moduri de
operare.
La infracţiunile sesizate contra persoanei se
constată o scădere, fiind sesizate 141 infracţiuni, faţă de 183 în perioada similară a anului
precedent. Au fost înregistrate un număr de
69 de fapte de lovire sau alte violenţe, 2 fapte
de ucidere din culpă, 9 fapte de ameninţare,
51 de infracţiuni de vătămare corporală din
culpă, 2 infracţiuni de şantaj, o infracţiune
contra autorităţii şi o infracţiune de fals.
Infracţiunile de furt se prezintă pe un trans
descendent faţă de perioada similară a anului precedent, fiind sesizate un număr de 122
infracţiuni faţă de 152 în anul 2018. Infracţiunile de înşelăciune au scăzut cu 18,8% - 9
fapte faţă de 11, iar cele de distrugere se menţin la acelaşi nivel, 19 fapte.
(C.R.)

Raportul Poliţiei Municipiului Reghin
în primul semestru al anului 2019

Sărbătoarea chiherenilor şi a urisenilor
Primăria şi Consiliul Local Chiheru de Jos
organizează în perioada 31 august – 1 septembrie „Sărbătoarea chiherenilor şi a urisenilor”, eveniment aflat la cea de-a XV-a
ediţie.
Organizatorii au pregătit un program bogat,
care debutează sâmbătă, 31 august, cu prestaţia Grupului „Zestrea Ardealului” din Cluj,
continuând cu Horaţiu Haiduc, Morani, Florin Vos. Seara de sâmbătă se va continua cu
o discotecă în aer liber.
Ziua de duminică, 1 septembrie, aduce cu
ea un program mai amplu din care vor face

parte soliştii Ciprian şi Mihaela Istrate, Anca
Branea, Maria Sântean Faghiura şi Teodor
Sântean, Iulia Maier, Raluca Focşan Bogătean, Monica Pârlea, Maria Neag, Marian
Predescu, Nelu Şopterean, Teodor şi Narcisa
Ţogorean, Costi Dumitru. Nu vor lipsi de pe
scenă nici grupurile şi ansamblurile locale precum Grupul de Ceteraşi din Chiheru
coordonat de Marcel Râmba, Ansamblul
Folcloric „Moştenitorii” din Chiheru de Jos,
Ansamblul folcloric „Doina Mureşului” din
Reghin. Evenimentul se va încheia cu un foc
de artificii. (C.R.)
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15 ani de Eureka

Rodica Ioana Bândilă: „Au fost ani frumoşi, un vis împlinit, pentru
care merită să lupţi...”
În urmă cu 15 ani, Rodica Ioana Bândilă a deschis în Reghin centrul de limbi străine Eureka, un SRL a cărui obiect de activitate este alte forme de învăţământ, şi anume cursuri de limbi străine
adresate unor categorii largi de vârstă şi socio-profesionale. În plus, sunt şi centru local de examinare internaţională pe două sisteme: ECL (a Uniunii Europene) şi LCCI Pearson-cu engleza pentru
afaceri, dar şi centru acreditat de pregătire pentru examenele Cambridge. Despre cei 15 ani de activitate aflaţi mai multe în interviul de mai jos:
Rep.: Cum şi de ce a venit ideea deschiderii
acestui centru de limbi străine?
Rodica Ioana Bândilă: În primul rând, pentru că era şi este o alternativă modernă la
ceea ce se oferea şi se oferă în acest domeniu.
Lucrul interactiv, independenţa în gândire şi
acţiune, neîncorsetată de dispoziţii sau prejudecăţi, accesul la informaţii şi la educaţie
a unor categorii de vârstă şi sociale mult mai
largi, oportunităţi de perfecţionare şi de dezvoltare personală şi profesională a cadrelor
didactice din oraş prin propunerea de colaborări şi parteneriate.

simplu colaborator este unul ideal pentru
oricare profesor: nu are grija recrutării elevilor la meditaţii, a materialelor de lucru, a
consumabilelor sau a cheltuielilor curente
generate de această activitate, lucrul cu grupe mici, o atmosferă de lucru propice învăţării interactive, în care e preţuită iniţiativa,
creativitatea, se susţine libertatea de gândire,
se descoperă şi încurajează potenţialul elevilor şi un management bazat pe leadership şi
nu unul excesiv autocratic. Recompensa e pe
măsura rezultatelor, se facilitează accesul la
unele traininguri sau participarea la conferinţe, tabere de limbă engleză, acces la cărţi
şi informaţii care altfel, nu ar fi posibile. Pot
participa la sesiuni de acreditare pentru examinatori orali, iar toate la un loc, împreună
cu recomandările primite de la centrul nostru, sunt experienţe foarte valoroase, mai
ales pentru un profesor din învăţământul de
stat la întocmirea dosarului pentru salarul de
merit.

Rep.: Cum aţi ales numele?
R.I.B.: Pur şi simplu, eram exact în situaţia
lui Archimede care căuta o soluţie, iar când a
găsit-o, a strigat senin:” Evrika”! Iar Eureka,
nu înseamnă altceva decât Evrika în limba
engleză.
Rep.: Cum a fost la început?
R.I.B.: Ca în orice început, am avut emoţii,
dar spre surprinderea noastră, a fost mai
mult decât încurajator. În primul an, am
avut peste 50 de cursanţi de toate vârstele, am funcţionat într-un apartament cu 2
camere închiriat în cartierul Rodnei, după
care ne-am mutat în imobilul de pe strada
Pandurilor nr. 32, fostul sediu al Fabricii de
bere Regina a familiei Mailat, pe care l-am
achiziţionat acum 12 ani, accesând un credit
imobiliar.
În apogeul activităţii, am avut şi 180 de cursanţi, numărul cursanţilor a cunoscut variaţii anuale, cert e că în aceşti 15 ani ne-au
trecut pragul între 2500 - 3000 de cursanţi.
Rep.: Cum e acum? S-a mărit echipa? A
crescut numărul de cursanţi?
R.I.B.: În prezent este ok, ţinând seama de
contextul social-economic actual mai nefavorabil ca în anii precedenţi, comparativ cu
potenţialul pe care centrul îl poate oferi cursanţilor de toate vârstele, mai ales elevi. Numărul de cursanţi şi cadre a fluctuat în timp,
dar în ansamblu, bilanţul este unul pozitiv.
Rep.: Care sunt serviciile oferite de centrul
Eureka?
R.I.B.: Suntem un centru acreditat de limbi
străine, furnizor de cursuri în acest domeniu
în care se predau limbile engleză, germană,
franceză, pentru copii, elevi şi adulţi, ocazional şi italiană sau româna pentru străini.
Cel mai important este că Eureka e un centru
acreditat de pregătire şi examinare internaţi-

onală, ceea ce înseamnă mult pentru bugetul unui candidat înscris la un examen care
economiseşte banii pentru deplasare şi cazare în alt oraş. Pe de altă parte, oferim pregătire pentru testele de aptitudini lingvistice
pentru admitere în liceu la clasele cu profil
bilingv sau intensiv, pregătire pentru proba
de competenţe lingvistice la bacalaureat şi
nu în ultimul rând, pregătirea candidaţilor
în vederea admiterii la Şcoala de Poliţie sau
Academia de Poliţie. Suntem acreditaţi în
cursuri şi examene de engleză pentru afaceri,
ceea ce pentru elevii care doresc să dea la
profilul economic, absolvenţii ce urmează un
master în acest domeniu sau pentru angajaţii
companiilor este foarte util.
Rep.: Cu ce rezultate vă puteţi lăuda?
R.I.B.: De 10 ani de când pregătim candidaţi
pentru examenele internaţionale de renume,
gradul de reuşită a fost în medie 90 %, având
sesiuni cu 100% reuşită atât la categoria elevi
sau adulţi.
Apoi, rezultatele de la Concursurile Naţionale ECL de limba engleză sau germană, în
care au fost ani consecutivi cu elevi reghineni
ce au obţinut pe rând, primele 3 locuri sau
în ultimii 2 ani, la Olimpiada Internaţională
de limba engleză Hippo ne-am calificat cu
2 elevi de liceu în semifinale,o competiţie
strânsă, cu mii de elevi din toată lumea pe
nivelul lor de cunoştinţe.
Ne onorează portofoliul de clienţi corpora-

te, prin cursurile ţinute de-a lungul timpului
la sediul nostru sau al companiilor GRAFIS
ART, RAGCL, AUCHAN Tg. Mureş, MIRTATOD, HORA SA, ALPINA SA. şi colaborări cu BRD Reghin şi FAER.
Rep.: Au trecut 15 ani... cum au fost anii
aceştia, cu bune şi cu rele?
R.I.B.: Ani frumoşi, un vis împlinit, pentru
care merită să lupţi. Dacă e să trag o linie
acum, la bilanţ, tot asta aş face, dar cu mici
ajustări ce ar decurge din avantajul înţelepciunii şi experienţei acumulate în tot acest
timp, până în momentul când voi preda ştafeta unei persoane demne de încredere.
Rep.: Care sunt planurile de viitor?
R.I.B.: În primul rând, calitatea, nu neapărat
cantitatea contează pentru noi, deci acest deziderat este şi va fi unul constant. Apoi, dorim să facilităm accesul unui grup mai larg
socio-profesional şi economic la acest tip
de educaţie şi să potenţăm anumite servicii
caracteristice acestui tip de activitate pe care
nu le-am considerat o prioritate până acum.
Rep.: Aveţi şi profesori angajaţi, dar şi colaboratori, care predau la centru. Care sunt
beneficiile celor care aleg să vi se alăture?
Care sunt avantajele de a fi profesor colaborator?
R.I.B.: Cred că e de înţeles că mediul de lucru pentru orice angajat full-time sau chiar

Rep.: O să marcaţi aceşti 15 ani printr-un
eveniment... Despre ce este vorba?
R.I.B.: Ca şi avanpremieră, vom organiza o
„Zi a Porţilor Deschise” joi, 12 septembrie,
de la orele 15:00 la 20:00, la sediul din strada
Pandurilor nr. 32.
Pe data de 20 septembrie vom sărbători în
cadru intim, 15 ani de Eureka, evenimentul
având loc la DOGMA PUB, începând cu ora
17:00. Timp de 3 ore, ne vom aminti de cei
15 ani printr-un film retrospectivă, cu imagini de arhivă, vom da cuvântul invitaţilor
speciali, reprezentanţi ai organizaţiilor de
examinare de care aparţinem, (foste) profesoare, colaboratori, manageri de firme, dar
mai ales foştilor cursanţi cu care ne mândrim, care ţinem să ne împărtăşească din
experienţa şi avantajele susţinerii unui examen lingvistic internaţional. Îi vom răsplăti
cu diplome, medalii, cadouri promoţionale,
ne vom distra la cabina foto şi ne vom delecta cu un program artistic susţinut de foşti
cursanţi sau colaboratori vechi din acest domeniu. Cum e firesc, la final, vom împărtăşi
din amintiri şi schimba idei noi la o cupă de
şampanie şi o felie de tort, aşa cum îi stă bine
unui eveniment la ceas aniversar.
În loc de încheiere, ţinem să mulţumim cursanţilor şi vouă, mass media, pentru încredere şi deschidere şi invităm în viitor cât mai
mulţi reghineni să ne calce pragul, pentru a
se convinge personal de afirmaţiile de mai
sus.
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Urs lovit de o maşină pe raza comunei Lunca din judeţul Mureş
Era noaptea dintre 22 spre 23 august când o
maşină înmatriculată în Republica Moldova
a lovit un urs, pe drumul ce leagă Reghinul
de Bistriţa, pe raza localităţii Lunca, maşina
a fost grav avariată, ursul dispărând în noapte, după impact.

Însă imediat ce s-a făcut ziuă, acesta a fost
zărit în câmp. Cei sosiţi la faţa locului au realizat că ursul a suferit şi el răni grave. Deşi
se putea mişca, acesta şchiopăta, lucru ce îi
îngreuna deplasarea pe distanţe lungi.
„Ursul se deplasează foarte greu, abia dacă
poate face câţiva paşi. A devenit foarte agresiv, din acest motiv suntem pe fază cu echipaje de la Jandarmerie, au fost anunţaţi toţi
cei implicaţi în rezolvarea acestei probleme.
Am chemat Garda de Mediu, Direcţia Sanitar Veterinară, Jandarmeria şi Poliţia. Care
sunt paşii de urmat? Aici aţi punctat foarte
bine pentru că paşii sunt foarte neclari. Garda de Mediu vrea să ne ajute, dar nimeni nu

ştie să ne spună un lucru hotărât şi clar. Din
păcate, în România toată lumea se teme în
a lua o hotărâre într-o asemenea situaţie. Se
vede foarte bine cum la mică distanţă de urs,
lucrează oameni pe câmp. Chiar când am
ajuns noi aici, era şi un cioban cu oile, care
avea lângă el trei copii mici la nu mai mult de
o sută de metri de el. Vă daţi seama ce se putea întâmpla! Ursul acesta rănit, speriat, dacă
nu ar fi intrat pe acest hotar de câmp deschis,
ci ar fi intrat în porumb unde sunt oameni,
putea să se întâmple o nenorocire. Nu doar la
noi, ci în toată ţara, lumea se plânge că este o
suprapopulare de urşi. În fiecare zi ne lovim
de probleme de despăgubire, de atac de urs.
Nu ştiu de ce organele abilitate nu iau o hotărâre şi să se dea cote de urşi care să poată fi
împuşcaţi pentru că sunt prea mulţi.
Noi vom sta aici până se va rezolva problema. Am încercat să facem nişte poze pentru
ITRSV (Inspectoratul Teritorial de Regim
Silvic şi de Vânătoare ), moment în care ur-

sul a atacat maşina. Toţi cei care vin întreabă
cine îşi asumă răspunderea. Vedeţi că nu e
chiar atât de simplă problema asta, pentru
că cei care răspund de ea au acea frică ca nu
care cumva să dea cu subsemnatul. Să nu
mai vorbim de eutanasierea ursului pentru
că până la urmă, va trebui eutanasiat sau
tranchilizat în funcţie de hotărârea luată” a
declarat Papp Zoltan, directorul Fondului de
vânătoare 24 Lunca.
Ursul rănit este un mascul de aproximativ 7
– 8 ani.
„Din păcate au mai fost accidente în această
zonă unde au fost implicaţi urşi, atacă animalele, distrug culturile agricole. În raza
fondului de vânătoare unde eu sunt paznic
sunt peste o sută de urşi. Chiar dacă nu e habitatul lor pentru că s-au suprapopulat zonele de munte unde este arealul lor, acum s-au
împrăştiat şi coboară spre sate. A ajuns să
ne fie frică să ieşim noaptea din casă pentru
că peste tot poţi să te întâlneşti cu ursul. Nu
mai e ca înainte când te plimbai noaptea fără
niciun stres. Acum ieşi puţin pe câmp şi dai
bot în bot cu ursul” spune Vladimir Roman,
paznic la Asociaţia de Vânătoare „Braniştea
Logig” .
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A fost nevoie de o zi întreagă de aşteptare
pentru a rezolva problema ursului, care stătea în iarbă, la câţiva zeci de metri de drumului naţional. În cele din urmă, s-a primit
autorizaţie pentru eutanasierea animalului,
deoarece ursul avea leziuni incompatibile cu
viaţa.
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ANUNŢURI
Centrul de Limbi străine Eureka
Reghin
Strada Pandurilor nr. 32
Organizează cursuri de limba
engleză, germană, franceză pentru
COPII, ELEVI şi ADULŢI, individual, în grup sau în tandem în anul
şcolar 2019 – 2020.
Informaţii şi înscrieri la tel:
0749.158.248
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