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Fii bun, nu doar de Crăciun!

I-am privit pe cei doi: unul lângă maşină,
în parcare, altul la volanul unei maşini. Îşi
aruncau cuvinte nu tocmai ortodoxe. Şiatunci am stat şi-am reflectat. În perioada
asta, a sărbătorilor de iarnă, sunt două tipuri
de oameni: calmi şi agitaţi. Cum am ajuns la
această concluzie?
Priviţi în jurul vostru... Pentru mulţi dintre

ÎNVĂŢĂMÂNT
„Mirajul sărbătorilor de iarnă”
la Grădinița P.P. Nr. 5 din Reghin
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Familia Balint din Glăjărie produce
brânză maturată
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noi, sărbătorile vin cu o oarecare apăsare, cu
stres, oboseală, nervi. Agitaţie în trafic, îmbulzeală în magazine, iar asta nu face altceva
decât ca pe mulţi dintre noi să ne afecteze.
Cozile interminabile din trafic şi de la casele
de marcat, lipsa răbdării...
Şi-apoi pe de altă parte, sunt cei calmi şi
buni. Despre această categoria aş vrea puţin
să vorbesc în câteva rânduri.
“De Crăciun, fii mai bun!” – auzim acest
îndemn şi în colind, dar şi în viaţa de zi cu
zi. Da... Parcă devenim mai buni, mai darnici, mai omenoşi în această perioadă. Ne
implicăm în campanii umanitare, donăm,
facem bine. E bine! E un lucru bun! Dar de
ce facem oare cele mai multe astfel de acţiuni
doar într-o perioadă a anului? Fii bun mereu! Haideţi să avem această dorinţă de a face
bine mult mai des! De ce nu putem fi buni şi
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
darnici în toate cele 365 de zile? Ştiu... Poate
fi greu, dar nu imposibil.
Zic că e un lucru asupra căruia trebuie să reflectăm. De ce? Pentru că vârstnicii, copiii şi
toţi cei pe care-i ajutăm în această perioadă,
nu mănâncă şi nu se îmbracă doar de Crăciun. Au nevoie de aceste lucruri în fiecare
zi. Dacă soarta, viaţa, a fost nedreaptă cu ei,
cred că le putem fi sprijin mult mai des.
Ce sentiment vă încearcă în preajma acestor
sărbători, atunci când faceţi bine? Sunt sigură că aveţi satisfacţie, iar seara când stingeţi
lumina şi puneţi capul pe pernă sunteţi fericiţi că aţi putut fi parte din binele unui om.
Eh... Acest sentiment îl puteţi avea în fiecare
zi. Doar că aceşti oameni nu au nevoie doar
de bucate de pus pe masă şi ceva de îmbrăcat. Generozitatea nu se măsoară doar prin

lucruri materiale! Au nevoie şi de o vorbă
bună, de o strângere de mână şi de ce nu,
chiar de o îmbrăţişare. Ei, poate, nu au pe nimeni drag alături.
E posibil ca unii dintre noi să nu avem suficientă putere financiară pentru a susţine
toate cauzele, însă ne putem implica în alte
moduri. Exact despre ce vorbeam mai sus...
Sunt asociaţii care caută voluntari, caută persoane dornice să petreacă timp, câteva ore,
alături de vârstnici şi copii pentru a desfăşura împreună diferite activităţi. E un alt mod
de a face bine, oferind încredere şi afecţiune! Haideţi să fim buni tot timpul anului, nu
doar de Crăciun. Poate mâine vezi un bătrânel care încearcă să treacă strada... Poţi începe de aici... Fii sprijinul lui!
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INTERVIU

Daniel Gliga - „Doar cine lucrează în domeniu ştie cu adevărat
ce se află în spatele unui ziar”
Codruţa ROMANŢA

Ediţia trecută a ziarului, scriam un editorial despre împlinirea celor zece ani de Glasul Văilor. A fost punctul meu de vedere. Astăzi mi-am dorit să aflu şi părerea celui care a avut ideea
deschiderii acestui ziar, directorul fondator al ziarului Glasul Văilor - Daniel Gliga. Eram curioasă dacă-şi mai aminteşte începuturile şi prima noastră discuţie. Surprinzător, mi-a relatat totul
cu lux de amănunte...
Codruţa Romanţa: Cum a început totul?
Daniel Gliga: Acum 10 ani, când în Reghin apăruse un ziar
săptămânal, ţin minte că l-am împrumutat cu bani pe cel care
l-a scos, pentru a-şi susţine ziarul, dar după câteva apariţii, a
dat faliment. Mi-am zis că reghinenii merită să fie informaţi,
iar acest lucru, informaţia, e cea mai importantă în zilele
noastre. Ştiam că în Reghin şi împrejurimi există oameni care
au ceva de spus, astfel încât să ofere un plus valoare culturii
noastre. Vedeam acest lucru de la televiziunea nou înfiinţată,
la vremea respectivă, Gliga TV. Şi-atunci, m-am încăpăţânat
şi-am zis că fac eu un ziar. A fost o ambiţie personală pentru că am vrut să demonstrez că pot să deschid un ziar şi să
ofer cetăţenilor modalitatea de a se face cunoscuţi, dar şi de
a rămâne în analele acestor vremuri. Aveam deja televiziunea
Gliga TV. Şi-apoi, m-am întâlnit cu tine, îmi amintesc bine
momentul, chiar undeva în zona centrală. Ţi-am propus să te
ocupi de tot. Eram ferm convins că va fi un proiect de durată,
pentru că am crezut de la bun început în mine, în tine, Codruţa, dar şi în nevoia cetăţenilor de a citi un ziar. Nu ştiu de
ce, dar ăsta a fost crezul meu de moment şi iată că au trecut
zece ani de atunci. Între timp au mai fost tentative ale altora
de a deschide ziare, dar care nu au fost de durată, pentru că
probabil nu ştiau ce înseamnă presa scrisă, dar nici nu aveau
oameni care să se ocupe de tot, aşa cum te am eu pe tine.
Sau pur şi simplu nu au ştiut ce fel de informaţii să ofere.
În Glasul Văilor găseşti informaţii, poveşti de viaţă, exemple
pozitive, iar aspectul negativ al vieţii cotidiene e în aşa fel
prezentat încât să nu deranjeze omul, dar totuşi să reuşească
să schimbe ceva în conştiinţa cititorului.
C.R.: De ce un ziar gratuit?
D.G.: Dorinţa mea a fost de a scoate pe piaţă un ziar distribuit gratuit. De ce gratuit? Pentru că ştiam că dacă va fi pe bani,
tirajul va fi mai mic şi va ajunge la mai puţine persoane. Fiind
gratuit, aveam certitudinea că ziarul va intra în casele cât mai
multor oameni, care să primească informaţii diverse. Aşa că
am ales să asigur costurile...

ziarist adevărat.
C.R.: Ce se află în spatele unui ziar?
D.G.: Văzut de la suprafaţă, pare simplu... Faci o firmă, angajezi oameni care să-şi facă treaba, publici ziarul, distribui
şi asta este. Dar... doar cine lucrează în domeniu ştie cu adevărat ce se află în spatele unui ziar. Mai ales dacă e să vorbim
despre partea financiară, de a susţine un ziar distribuit gratuit. Pe lângă aspectul personalului şi cel financiar, mai trebuie
să oferi informaţia corectă, să cauţi acele exemple care pot să
ofere valoare comunităţii. Prin asta poţi creşte valoarea ziarului, prin calitatea informaţiei. Glasul Văilor este acel ziar
care nu publică de dragul de a publica, noi prezentăm informaţiile pentru a putea crea în conştiinţa cititorilor schimbarea înspre bine. Pentru că de acest lucru avem nevoie, să fim
optimişti, chiar dacă lumea din jur e uşor pesimistă.

C.R.: În zece ani, internetul a început să ofere mai repede
informaţia. Afectează într-o oarecare măsură presa scrisă?
D.G.: Chiar dacă în zece ani s-au schimbat multe, chiar dacă
internetul a prins aripi, să zic aşa, pentru că aflăm mult mai
repede ştirile de peste tot... de pe facebook, de pe site-uri de
ştiri, a rămas o categorie de oameni care îşi doresc să ţină
un ziar în mână pe care să-l citească. Ba mai mult, e foarte
important ca o ştire să fie verificată. Iar viteza cu care face
internetul să apară informaţia, lupta asta pentru a publica
primul ştirea în online, nu face altceva decât ca informaţia
să ajungă deseori trunchiată, fără a mai avea timp pentru verificarea ei din mai multe surse, aşa cum ar trebui să facă un

C.R.: Dacă e să mulţumiţi cuiva, cui s-ar adresa mulţumirile?
D.G.: În primul rând familiei pentru că a fost lângă mine în
toată această perioadă şi m-a susţinut. Mulţumesc echipei
de la Glasul Văilor, Ardeal TV şi colaboratorilor. Vreau să le
mulţumesc tuturor celor care au crezut în Glasul Văilor pe
parcursul acestor 10 ani, cititorilor care caută Glasul Văilor
şi îşi doresc să îl aibă în mână, să îl citească, precum şi personalului de la chioşcurile de ziare care distribuie ziarul nostru.
Ştiu că le este foarte greu şi lor să reziste pe piaţă, acum când
tipăritura e greu de vândut, dar ei au un rol important pentru
că reprezintă legătura dintre tipăritură şi cititor. Fără ei, dar şi
fără ziariştii care să facă presă scrisă tipărită, am dispărea de
pe piaţă. Şi le mulţumesc şi celorlalte cotidiene şi publicaţii
pentru că nu renunţă la a scoate pe piaţă ziarul scris. Şi-mi
doresc ca peste zece ani să mai dau un interviu pentru acest
ziar.
Sărbători fericite la toată lumea!
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LOCAL

1 Decembrie la Reghin

Codruţa ROMANŢA

În acest an, pentru a marca Ziua Naţională a României, Primăria Municipiului Reghin a pregătit o serie de manifestări pe parcursul a două zile.

Sâmbătă, programul dedicat Zilei Naționale
a României a debutat cu premierea celor
107 elevi olimpici reghineni, care au obţinut
rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare la nivel județean, național
și internațional din învățământul preuniversitar la discipline din curricula școlară.
Evenimentul a avut loc la Casa Municipală
de Cultură „Eugen Nicoară”. „Municipiul
Reghin promovează, susține performanța în
educație și recunoaște valorile locale, fiind
alături de elevii care, prin munca și rezultatele deosebite obținute în anul 2019, duc numele Reghinului pe cele mai înalte culmi. Prin
premierea elevilor se răsplătește efortul acestora în realizarea de performanțe deosebite
la nivel județean, național și internațional,
oferindu-se totodată și o motivație pentru

noi performanțe” a declarat Simona Bogdan,
reprezentant mass-media al Primăriei municipiului Reghin.
Având în vedere faptul că în această importantă zi pentru întreaga ţară, numele mari ale
muzicii populare erau angrenate în programele marilor oraşe pe data de 1 decembrie,
administraţia locală a pregătit şi un spectacol folcloric pe data de 30 noiembrie la Casa
Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”.
„Printre artiștii prezenți s-au numărat Veta
Biriș și Răzvan Năstăsescu, dar și tinere talente locale pe care încercăm să le promovăm
cu fiecare ocazie, acompaniați de Orchestra
„Hora” a Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” condusă de prof. Ioan Conțiu.
Ziua de sâmbătă a avut în program și inaugurarea iluminatului festiv, încheindu-se cu

Hora Unirii, în acordurile fanfarei” a adăugat
Simona Bogdan.
Cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României, Reghinul a primit şi vizita delegațiilor
străine din Republica Moldova, Polonia și
Ucraina. În acest context, elevilor reghineni
li s-a oferit ocazia de a reprezenta municipiul
Reghin în fața acestor delegații. “Le-am propus să realizeze expoziții cât mai originale
și inedite prin care să ilustreze ce reprezintă
pentru ei România și 1 Decembrie, oferind,
astfel, oportunitatea de a ne deschide față de
ceilalți pentru a ne cunoaște mai bine. Rezultatul a fost un târg expozițional plin de
culoare, arome și autentic. Oaspeții noștri
au avut ocazia să simtă diversitatea aromelor
preparatelor din patrimoniul gastronomic al
României, printre care amintim sarmalele și

mămăliga, prăjitura cu mere, cornulețele cu
magiun, scoruşele, mălaiul, kürtőskalács-ul.
Bineînțeles nu au lipsit obiectele tradiționale,
portul, cântecele și dansurile populare” a
specificat Simona Bogdan.
Ziua de duminică a fost rezervată muzicii
ușoare. Pe scena din Piața Petru Maior, în
deschidere, au cântat tineri artiști reghineni
precum Andreea Morariu, Maria Grama,
Denisa Morariu, Ilinca Farcaș, Oana Andreea Morar, Alexia Aștelian. Seara s-a încheiat
cu un minunat concert susţinut de trupa
“The Montans”, iar focul de artificii a fost
admirat de mulțimea strânsă în Piața Petru
Maior și Parcul Central.

Premiu de excelenţă pentru “Promovare culturală, turistică și sportivă” obţinut de
Municipiul Reghin la Gala AMR
În cadrul Galei AMR - Asociația Municipiilor din România,
care a avut loc luni, 9 decembrie, Municipiul Reghin a fost
premiat pentru “Excelență în promovarea culturală, turistică
și sportivă”, distincție obținută în urma unui concurs de proiecte între municipiile din România, cu albumul “100 de ani
de tradiții românești”.
Dar de unde a pornit totul?
Anul trecut, în Anul European al Patrimoniului Cultural și la
100 de ani de la Marea Unire, Municipiul Reghin și-a dorit să
celebreze într-un mod inedit istoria portului popular românesc. De ce? Tocmai pentru a ne reaminti tuturor de puterea
acestuia de a ne uni și în același timp, de a ne distinge de alte
națiuni. Aşa că demersul a fost concretizat printr-un eveniment de suflet, în a cărui organizare s-au alăturat autorității
locale reghinene, oameni iubitori de frumos și tradiții și cei
trei colecționari de costume populare: Maria Jiga, Sergiu Cioban și Andrei Romanică.
Şi pentru ca evenimentul să rămână peste ani şi ani dovadă vie, acesta este reflectat într-un album intitulat „100 de
ani de tradiții românești”, care dorește să imortalizeze pentru
eternitate momentul paradei portului popular din cadrul Zilelor Reghinene, ediția din anul 2018, în prima parte, cu ajutorul pozelor realizate de fotografii implicați în eveniment.
“A doua parte valorifică tradiția arhivelor prin valorificarea
unor imagini din arhiva fotografică a muzeului reghinean.
Cea mai bună modalitate de a ne arăta respectul față de

înaintașii noștri este prin aprecierea și scoaterea la lumină
a moștenirii pe care aceștia ne-au lăsat-o în grijă. O astfel
de moștenire este arhiva fotograﬁcă a Muzeului Etnograﬁc
„Anton Badea” din Reghin, care ne oferă o călătorie în timp
pe meleagurile reghinene și din jur. Colecția de clișee (ﬁlme
alb-negru 24/36 mm) pe care întemeietorul muzeului reghinean, Anton Badea, ne-a încredințat-o spre păstrare și transmitere mai departe prin promovare, are un caracter veridic,

autentic, de documentar” spune Simona Bogdan, purtătorul
de cuvânt al Primăriei Municipiului Reghin.
“Mi se întâmplă uneori ca ideile-mi crețe să fie privite cu
neîncredere sau măcar cu îndoială. Ceva în genul “Really?”.
Nu și cu echipa mea. Ea e tot timpul acolo lângă mine, pe
poziții. Și iată că împreună, ne-a mai ieșit o minunăție. Iarna trecută le ziceam “Vreau să facem un album cu parada
portului popular. Să rămână ceva după noi. Dar aș vrea să
includem și o parte de istorie a costumului”. Asta a fost tot ce
a trebuit să spun. Și genialii mei s-au mobilizat într-o clipă.
Simona-Loredana și-a suflecat mânecile și a intrat cu totul trup și suflet - în arhivele muzeului să scoată la lumină cele
mai grăitoare fotografii și povești care să “vorbească” în cel
mai frumos mod posibil despre tradițiile portului popular,
iar lui Sorin i-am scos cel puțin 2-3 fire albe cu aranjatul în
pagină. Cel puțin. După săptămâni de scris și rescris, așezat și
reașezat în pagină, corectat la greu cu ajutorul întregii echipe,
într-un final l-am avut în fața ochilor, prospăt ieșit de la tipar.
Și ne mândrim cu el și ne bucurăm când și alții, la luni bune
de la lansare, îl găsesc merituos. Chiar sunt o norocoasă să
lucrez cu așa oameni. Toți ai mei sunt minunați! Felicitări,
dragilor! Recunoașterea asta e și a voastră în egală măsură” a
fost mesajul transmis pe pagina sa de facebook de Crina Slev,
consilier personal al primarului municipiului Reghin.
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ÎNVĂŢĂMÂNT

„Mirajul sărbătorilor de iarnă” la Grădinița P.P. Nr. 5 din Reghin

Codruţa ROMANŢA

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 5 din
Reghin a găzduit în data de 4 decembrie,
concursul judeţean „Mirajul sărbătorilor de
iarnă”.
18 echipaje formate din doi copii şi un cadru
didactic de la grădiniţe precum Petelea, Târnăveni, Filea, Solovăstru, Beica de Jos, Habic,
Toaca şi bineînţeles Reghin, şi-au pus mâinile, dar şi imaginaţia la treabă, implicându-se
în acest concurs care are la bază reţete specifice sărbătorilor de iarnă.
„Astăzi se întâmplă lucruri frumoase, arome şi bunătăţi. Concursul judeţean „Mirajul sărbătorilor de iarnă” este un concurs de
prăjiturit. Echipajele venite din tot judeţul îşi

vor arăta îndemânarea şi creativitatea împreună cu educatoarele lor. Pentru că ne aflăm
în preajma sărbătorilor de iarnă şi vrem să
aplicăm cunoştinţe din viaţa practică şi de
familie, fiecare echipă şi-a ales reţeta, dar
fără coacere. Este o probă de modelaj şi creativitate cu ingrediente naturale alese de ei.
Concursul l-am desfăşurat şi anul trecut, dar
doar la nivel zonal, anul acesta îl organizăm
la nivel judeţean, reuşind să aducem mai
mulţi participanţi” a declarat Violeta Moldovan, directorul Grădiniţei P.P.5 Reghin.
Concursul s-a adresat preşcolarilor cu vârste
între 5 şi 6 ani. Din juriu au făcut parte cadre didactice de la grădiniţe din oraş, care au

punctat pe lângă gust şi aspecte privind creativitatea, cunoaşterea reţetei, colaborarea şi
munca în cadrul echipei.
„Este o activitate foarte plăcută copiilor, prin
care dorim să scoatem tot ce e mai frumos
din inima lor, să pătrundem mult mai puternic în spiritul Crăciunului. De obicei, creativitatea copiilor se reflectă în munca lor. La fel
ca anul trecut, avem şi de data aceasta aşteptări, pentru că sunt mai multe echipe. Copiii
vin cu bucurie şi îşi exprimă tot ce au ei mai
frumos” a precizat Alina Bucur, educatoare
la Grădiniță P.P.5 Reghin, membru în colectivul de organizare a activităţii.
La finalul concursului, fiecare participant s-a

întors acasă cu diplome şi premii.
O altă activitate care face parte din acelaşi
proiect este cuprinderea unor reţete în cartea format electronic „Reţete în imagini –
exemple de bune practici în învăţământul
preşcolar”. Astfel, grădiniţele participante
vor desfăşura activităţi pe această temă şi vor
trimite până în data de 20 decembrie 2019,
reţetele pentru a fi cuprinse în această carte.
Se pot înscrie reţete puse în practică la grupă,
cu copiii, în anul şcolar 2019 – 2020, ce vor
fi trimise pe adresa de mail mirajulsarbatorilordeiarna@gmail.com

Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă – Vin colindătorii, la Reghin

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Municipiul Reghin şi Muzeul Etnografic “Anton Badea” vor
organiza cea de-a XX-a ediţie a “Festivalului de datini şi obiceiuri de iarnă – Vin colindătorii”,
eveniment la care sunt invitaţi artişti populari, ansambluri artistice şi grupuri de colindători,
din împrejurimi, dar şi din ţară, care vor prezenta tradiţiile specifice locului – desfăşurate cu
ocazia Crăciunului şi a Anului Nou.
Evenimentul se va desfăşura miercuri, 18 decembrie conform următorului program:
10:00 – 11.50 – Festivalul de colinde la Muzeul Etnografic

12:00 – 12.15 – Parada colindătorilor pe străzile Vânătorilor, Pandurilor, Parcul
Central, Piaţa Petru Maior
12.15 – 13.30 – Spectacol de colinde în faţa Primăriei Municipiului Reghin
Evenimentul desfăşurat an de an, aduce culoare, emoţie şi voie bună, fiind un prilej de bucurie şi de admiraţie a portului popular, a jocurilor şi cântecelor populare tradiţionale, la care
este invitat să ia parte publicul de toate vârstele” spune Roxana Man, directorul Muzeului
Etnografic “Anton Badea”.
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COMUNITATE

Contractul pentru noua creşă din Reghin a fost semnat

Codruţa ROMANŢA

Două noi contracte de finanțare nerambursabilă aduc municipiului Reghin peste un milion de euro, fonduri europene nerambursabile, pentru construirea unei noi creșe și modernizarea unei
grădinițe. Semnarea contractelor de finanțare a avut loc la Alba Iulia, la sediul ADR Centru, de către Maria Precup, primarul municipiului Reghin și de Simion Crețu, director general ADR Centru. Fondurile sunt asigurate din bugetul Regiunii Centru al Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Axa prioritară 10, Obiectivul specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la
nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului ante-preșcolar şi preșcolar.

”Grija pentru un trai mai bun și pentru a oferi condiții de viață atractive pentru cetățeni,
a fost mereu în centrul preocupărilor noastre. În prezent, în municipiul Reghin, locurile și spațiile grădinițelor și creșelor sunt insuficiente față de numărul de cereri adresate de
părinți. Sunt necesare atât condiții igienicosanitare și de protecție sigure pentru cei mici,
dar și mai multe locuri, activități și un mediu
de petrecere a timpului care să fie de calitate. Pentru a putea păstra o atmosferă plăcută
pentru cei mici, în cazul grădiniței vom experimenta o ideea care, dacă va fi îndrăgită,
o vom extinde. Vom recurge la voluntariat
și vom coopta doi bunici din societate, care
vor putea să sprijine copiii, dar și personalul,
pentru îmbunătățirea actului educațional”, a
declarat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.
Buget și activități, proiect de modernizare a
Grădiniței cu program prelungit nr. 3
Grădinița cu Program Prelungit nr. 3, amplasată pe str. Iernuțeni, nr. 26, are un număr
de copii înscriși mai mare decât numărul de
locuri din unitate, respectiv 161 de copii pe
140 locuri, iar cererile pentru înscriere sunt
în creștere. Serviciile solicitate acestei unități
de învățământ sunt tot mai multe datorită
amplasării acesteia într-unul dintre cartierele
foarte populate ale municipiului, dar și datorita calității actului didactic. În momentul de

față, clădirea nu corespunde normelor în vigoare de funcționare a grădinițelor. Clădirea
nu respectă în totalitate, normele de sănătate și igienă publică, precum și normele de
protecție și siguranță la incendiu. Modernizarea grădiniței cu program prelungit, conform normativelor moderne de construcții
și instalații, va determina apoi cheltuieli
reduse de întreținere și reparații. Suprafața
desfășurată a construcției este de 1.253,7 mp.
Vor fi realizate lucrări de arhitectură, lucrări
de rezistență, lucrări la instalațiile termice,
sanitare, de ventilare, incendiu, electrice,
cu toate componentele impuse de normele
tehnice. O componentă de bază a proiectului o reprezintă accesibilizarea clădirii pentru persoane cu dizabilități, cărora, pe lângă
asigurarea accesului prin clădire prin spații
suficient de largi, le sunt asigurate grupuri
sanitare proiectate special. O altă componentă a lucrărilor vizează creșterea eficienței
energetice a construcției. De asemenea, este
propusă soluția de utilizare a energiei regenerabile prin panouri solare. O altă componentă a investiției o constituie îmbunătățirea
capacității de informare și comunicare.
Aceasta se va realiza prin achiziția de stații de
lucru și televizoare inteligente pentru fiecare
sala de grupă. Curtea grădiniței va fi dotată
cu echipamente pentru a crea un spațiu de
joacă modern și sigur pentru copii. Prin pro-

iect se propune și realizarea unui centru de
colectare selectivă a deșeurilor. Această activitate, pe lângă cea de ecologizare, are și rol
educativ al copiilor în acest sens. Proiectul
are o valoare totală de 4,15 milioane lei, din
care 4,06 milioane lei reprezintă finanțarea
nerambursabilă solicitată pentru realizarea
proiectului, care este estimat a se finaliza la
31.08.2021.
”Rezultatele publicate recent, subliniază
din nou importanța unui act educațional
de calitate, care trebuie să fie adaptat nevoilor și abilităților de studiu ale copiilor,
posibilităților părinților, dar și condițiilor de
trai din România și necesităților personalului
angajat în aceste unități de educare, prin care
se formează caractere, se modelează valori,
se setează standarde de informații și modele
de studiu. În cazul învățământului nu sunt
etape care trebuie sărite, fiind importanți toți
anii de educație, de la creșă la liceu și universitate. Noi, prin aceste fonduri europene,
încercăm să sprijinim alături de beneficiarii
proiectelor, crearea unor condiții de studiu
mai bune, urmând ca educatoarele și profesorii, părinții și copiii să completeze acest
tablou prin propriile eforturi făcute pentru a
consolida o educație care să-i ajute în atingerea obiectivelor proprii și dezvoltării personale” a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Buget și activități, proiect de construire creșa
”Spiridușii Veseli”
Municipalitatea dorește reamenajarea clădirii fostei Școli generale numărul 7, amplasată
pe strada Iernuțeni, nr. 99, pentru crearea
unor spații pentru o creșă cu trei grupe, întro zonă în care nu există astfel de servicii. Clădirea propusă are 7 clase și o pivniță, aflândse la mică distanță de zonele în care locuiesc
familiile care își vor trimite copiii la creșă.
Se va înființa o unitate nouă cu program de
lucru zilnic cu 3 grupe pentru 40 de copii:
grupa mica – 10 copii cu vârsta între 3 luni și
1 an, grupa mijlocie – 15 copii cu vârsta între
1 și 2 ani și grupa mare – 15 copii cu vârsta
între 2 și 3 ani. La parter vor exista dotările
necesare pentru 3 grupe de antepreșcolari,
spațiile administrative și ale personalului
tehnico- medical; spațiile de depozitare și
preparare ale bucătăriei. În plus, se va amenaja o curte specială cu spații de joacă pentru
copii, o curte gospodărească, ce va deservi
exclusiv spațiile tehnice și o zonă verde ce va
proteja incinta de zonele din vecinătate.
Bugetul total al proiectului este de 3,75 milioane lei, din care 1,40 milioane lei reprezintă
finanțarea nerambursabilă necesară, solicitată de beneficiar. Beneficiarul estimează finalizarea proiectului până la data de 31.12.2021.
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Grădiniţă cu Program Prelungit la Deda
În comuna Deda se lucrează intens, s-au realizat diferite proiecte din fonduri europene şi guvernamentale şi s-au făcut investiţii importante în sănătate şi educaţie.

„Căminul cultural din Deda, biblioteca şi
sala de spectacole sunt modernizate din fonduri europene cu o valoare de 600 de mii de
euro. Lucrările se află în fază terminală, doar
dotarea cu scaune pentru sala de spectacole
şi a mobilierului pentru sala căminului cultural şi a bibliotecii mai trebuie făcute.
Construcţia Grădiniţei cu Program Prelungit
din Deda cu trei grupe de clasă a câte 25 de
copii este şi ea în fază terminală, se poate vedea, o construcţie frumoasă, modernă, pentru care am făcut deja solicitare pentru acreditare la Ministerul Învăţământului, astfel că

în anul şcolar 2020 – 2021 sperăm să intre în
funcţiune. Valoarea lucrărilor la această grădiniţă este de 600 de mii de euro, fonduri de
la Guvernul României prin PNDL 2. Suntem
în construcţie cu un dispensar medical a cărui fundaţie s-a turnat deja. Valoarea lucrării
este de 1.600.000 de lei, dispensar pe care
sperăm ca anul viitor să îl putem termina.
Vom putea oferi şi aici locuri de muncă pentru că va fi un dispensar medical comunal
pentru doi medici de familie, medic stomatolog, laborator dentar şi secţie de radiologie
dentară. La mansardă vor fi locuinţe pentru

medici” spune primarul comunei Deda, Lucreţia Cadar.
Sunt lucrări peste tot în comună, de exemplu în Filea s-a terminat de îndiguit pârâul
din centrul satului. Se lucrează la un drum
de aproximativ o jumătate de kilometru pe
Valea Pietrişului, un drum care de peste
50 de ani nu a fost funcţional. „Acolo sunt
patru familii care au fost izolate, familii de
oameni vârstnici, motiv pentru care am fost
nevoiţi să găsim această soluţie de a deschide drumul pentru a le putea facilita intrarea
autovehiculelor, a pompierilor, a salvărilor în
cazul unor probleme. La Pietriş se acoperă
capela spre mulţumirea oamenilor de acolo”
a precizat Lucreţia Cadar, primarul comunei
Deda.
Pe viitor, urmează alte proiecte deosebite,
printre ele se numără două proiecte depuse
pe Fondul Naţional de Dezvoltare şi Investiţii la Ministerul Dezvoltării. Este vorba despre canalizare la Filea şi asfaltarea ultimelor
capete de străzi din comuna Deda, pe o distanţă de 6.5 km.
Tot de învăţământ ţine şi dorinţa administraţiei locale din comuna Deda de a realiza
pe viitor o mansardare a Liceului „Vasile Netea”, acest lucru venind în ajutorul copiilor

din clasele I – IV, care în acest moment frecventează orele după-masa. Proiectul pentru
mansardare a fost deja depus prin POR, administraţia locală sperând să obţină finanţare în acest sens.

Pachete pentru copii de Moş
Nicolae
Administraţia locală din comuna Deda a dăruit de Moş Nicolae celor 600 de copii din
comună, care frecventează o instituţie de învăţământ, pachete cu dulciuri, suc şi fructe.
„Ne-am gândit la ei deoarece sunt în număr
mare, atât la grădiniţă, cât şi la şcoala primară, generală şi chiar liceu şi-atunci am considerat că nu putem trece peste această frumoasă sărbătoare pe care copiii o aşteaptă.
Pachetele au fost distribuite în cadrul şcolilor tuturor copiilor care frecventează şcolile
din Deda. Făcând o bucurie copiilor, noi nu
putem decât să avem mulţumirea sufletească
a faptului că aceştia primesc din partea noastră un semn de respect” a declarat Lucreţia
Cadar, primarul comunei Deda.

Despre iubire pe Valea Mureşului, cu părintele Alexa Visarion
Un număr de 22 de parohii care fac parte din Centrul Cultural Catehetic şi Pastoral „Sf. M. Mc. Pantelimon” al Văii Mureşului Superior s-au unit şi au organizat o seară de neuitat pentru locuitorii din comunele de pe Valea Mureşului.
Protopopiatul Ortodox Român Reghin, Centrul Cultural Catehetic şi Pastoral „Sf. M.
Mc. Pantelimon” al Văii Mureşului Superior
cu sprijinul primăriilor comunelor de pe Valea Mureşului Superior, au organizat în data
de 3 decembrie, la Morăreni, un eveniment
cultural de excepţie. Sala unde s-a organizat
evenimentul a fost arhiplină, fapt ce demonstrează interesul credincioşilor din această
zonă pentru astfel de evenimente.
Invitatul special al evenimentului a fost preotul Alexa Visarion – parohul bisericii cu hramul „Pogorârea Duhului Sfânt şi Sf. Ierarh
Nicolae” din cartierul Militari- Bucureşti,
care a susţinut conferinţa cu tema „7 cuvinte
ale iubirii”.
În cadrul aceluiaşi eveniment, corala bărbă-

tească „Armonia” din Constanţa a susţinut
un recital de colinde şi cântece patriotice sub
îndrumarea dirijorului Ion Iulian Dumitru.
„Ne bucurăm că astăzi am fost o familie şi
bunul Dumnezeu ne-a dăruit această seară,
care ne introduce în sărbătorile de Crăciun.
Este într-adevăr o lucrare minunată pe care
noi, preoţii, împreună cu primăriile şi şcolile,
am început-o în urmă cu câţiva ani şi pe care
vrem să o ducem mai departe pentru că aşa,
împreună, se fac lucruri minunate pentru
toată lumea. Dorim să fie de folos tuturor” a
precizat preot Sergiu Andone, Parohia Bistra
Mureşului.
Printre cei care au dorit să fie părtaşi la acest
eveniment s-a numărat şi Maria Precup, pri-

marul municipiului Reghin, care a declarat
că „A fost o mângâiere a sufletului de care
avem nevoie, fiind postul şi urmând această mare sărbătoare a Naşterii Domnului. A
fost cel mai bun medicament, un dar venit
de la Dumnezeu şi de la Protopopiatul Ortodox. Faptul că s-a adunat în seara asta atât de
multă lume este o putere cerească, alături de
lecţiile pe care le-am primit. Doar prin iubire, putem să fim fericiţi”.
„A fost o seară minunată în postul Crăciunului, în apropierea sărbătorii Naşterii Domnului Nostru Isus. Iată ce pot face oamenii, ce
poate face Dumnezeu. Atunci când instituţiile comunelor fac front comun, când se gândesc că pot aduna oamenii în jurul lor, pre-

oţii, primarii au făcut ca această seară să fie
una specială, la care să participe foarte multă
lume pentru un superb concert şi o conferinţă susţinută de părintele Visarion Alexa,
care în cartea sa despre iubire spune lucruri
minunate, adevărate. Am cumpărat cartea,
pe care am citit-o parţial, iar în această seară am avut ocazia să îl văd în realitate şi să
aud lucruri minunate despre iubirea dintre
oameni. Religia, biserica nu face altceva decât să propovăduiască iubirea între oameni”
a precizat Lucreţia Cadar, primarul comunei
Deda.

Se caută profesori şi antrenori pentru Premiul Mentor pentru excelență în educație
Dacă ştii un profesor ori un antrenor care
merită scos în faţă pentru faptele bune, nominalizează-l la Premiul Mentor pentru excelenţă în educaţie.
În fiecare an zece profesori şi antrenori care
au avut un rol important în viața discipolilor,
în viața tinerilor, sunt premiaţi cu un trofeu
realizat de apreciatul artist Ioan Nemțoi, și o
sumă în valoare de 8.000 de lei.
„Prin acest program dorim să atragem
atenția opiniei publice asupra acelor profesori, educatori, antrenori, mentori care au
descoperit și au lansat tinere talente, care
le-au sprijinit din umbră primii pași, al căror devotament și entuziasm au contribuit
esențial la dezvoltarea, punerea în valoare
a talentelor lor. Îi căutăm pe acei profesori,
antrenori, mentori care au reușit și reușesc
să stimuleze copii talentați, care îi pregătesc
pentru a face față competițiilor, care caută în
permanență posibilitățile lor de dezvoltare.
Dacă îi cunoașteți, nominalizați-i la Premiul
Mentor pentru excelență în educație” spun
organizatorii.
La ediţiile precendete au fost premiaţi şi
profesori şi antrenori din judeţul Mureş: Sebestyén Julianna, profesoară de matematică,

Barátosi József, antrenor de șah, Ioanovici
Eleonóra, profesoară de dans.
Nominalizările se trimit online până 31 decembrie 2019.
Detalii și formular de nominalizare: https://

pentrucomunitate.ro/ro/mentor
Gala Premiilor Mentor se va organiza la
Teatrul Odeon din București, în data de 28
aprilie 2020, invitatul de onoare fiind Mihai
Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și

Sportiv Român.
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Familia Balint din Glăjărie produce brânză maturată
Codruţa ROMANŢA
Pe Balazs şi Imola din Glăjărie îi cunosc încă de când eram pe băncile şcolii generale. Însă de ani buni nu ne-am mai văzut, asta până la prima ediţie a târgului BioDorf, când i-am reîntâlnit pe
cei doi. Veniseră la târg unde şi-au prezentat în faţa clienţilor brânza maturată pe care o prepară acasă. O mică afacere de familie, dar unde se pune atât de mult suflet încât orele interminabile
de muncă uneori chiar nu mai contează.

Totul a început în anul 2012, când au făcut
cunoştinţă cu astfel de produse în Ungaria
unde au lucrat timp de cinci ani. În 2017 s-au
hotărât să se întoarcă acasă, la Glăjărie, pentru a-şi deschide propria afacere. Întoarcerea
în satul natal a adus bucurie în rândul familiei pentru că în cei cinci ani petrecuţi peste
hotare nu au dat niciun semn că ar dori să se
întoarcă acasă, astfel că familia i-a sprijinit în
demersul afacerii.
“M-a atras de la început această metodă de

a face brânzeturi, mi s-a părut interesantă.
Primul an după ce ne-am întors acasă a fost
mai dificil, dar cu trecerea timpului, lucrurile
s-au mai uşurat lucrurile. Experienţa acumulată în Ungaria ne-a ajutat în multe privinţe,
atât în producerea acestor produse, cât şi în
creşterea animalelor. Primul lucru pe care
l-am făcut când am ajuns acasă a fost laboratorul/încăperea pentru prelucrarea laptelui.
Am început cu o singură vacă pe care am
avut-o de la părinţi, dar când am observat că
oamenii încep să fie interesaţi de produsele
noastre, am prins curaj şi pe parcurs am tot

cumpărat câte o vacă, astfel încât în momentul de faţă avem şapte vaci, dar care deocamdată din pricina timpului rece, doar trei dau
lapte” spune Balint Balazs.

uşureze munca cu utilaje. “Eu merg afară la
animale, la muls, iar soţia mea, care are un
rol important în toată afacerea asta, pregăteşte brânza” precizează Balint Balazs.

Prima ieşire pentru comercializarea brânzeturilor a fost la piaţa de joi din Reghin. Reacţia cumpărătorilor nu a fost cea aşteptată
pentru că s-au întors acasă fără a vinde vreun
produs. Oamenii erau sceptici, iar asta s-a repetat încă de câteva ori, până când au hotărât
să se mute cu vânzarea produselor în piaţa mică unde încet şi-au format o clientelă,
astfel că sâmbătă de sâmbătă standul lor este
vizitat de persoane care-şi doresc să cumpere
produsele lor.
La fiecare ieşire în târg, atunci când expun
produsele spre vânzare, pun la dispoziţia
celor curioşi un platou pentru degustare, ca
cei interesaţi să poată încerca sortimentele de
brânzeturi pe care ei le produc.
Brânzeturile produse de familia Balint conţin diferite condimente precum cimbrişor,
chimen, busuioc, chilli, nucă şi leurdă, dar
cele mai căutate produse sunt cele natur, cu
cimbrişor şi chilli. Reţetele le-au învăţat în
Ungaria, însă ele provin din Elveţia, cât şi
culturile lactice şi cheagul folosit.
Când au plecat în Ungaria nu s-au gândit nicio clipă că se vor întoarce acasă, în satul în
care s-au născut şi copilărit, unde-şi vor face
propria afacere. Acum, ziua începe pentru
ei cu noaptea-n cap, îşi servesc cafeaua pe
fugă şi-apoi fiecare îşi preia atribuţiile. S-au
obişnuit cu acest stil de viaţă şi încearcă să-şi

“Cel mai important lucru în producerea
brânzeturilor maturate este curăţenia, igiena.
Dacă nu respectăm aceste lucruri nu putem
scoate un produs bun. Perioada de maturare
diferă de la sortiment la sortiment, între trei
şi şase luni. Produsele sunt depozitate într-o
încăpere pe blaturi de brad, unde sunt îngrijite, spălate, întoarse. Tot la trei zile se spală cu
apă sărată, care acţionează ca un conservant.
Apa cu sare o pregătim tot noi, deoarece e nevoie de o anumită concentraţie de sare în apa
respectivă” spune Balint Balasz.
Ca planuri de viitor îşi doresc să ajungă la
zece vaci cu lapte, exemplare de rasă, presă
de balotat şi tot ce e nevoie pentru a asigura
buna desfăşurare a afacerii de familie. « Animalele au nevoie de hrană de calitate. Cel mai
dificil lucru este producerea hranei pentru
vaci, e mult de muncă pe timpul verii, toată
vara eşti pe câmp la cosit, la întors, la adunat
de fân. Deocamdată nu ne gândim să angajăm oameni pentru că nu ne permitem încă
acest lucru, dar pe viitor primul lucru de care
am avea nevoie ar fi un îngrijitor de animale.
Pentru asta se găseşte cel mai greu angajaţi,
pentru că oamenii sunt comozi, pentru că la
munca cu animale nu ai sărbători, concedii,
prea mult timp liber » a conchis Balint Balazs.
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Programul farmaciilor cu gardă de noapte în
luna decembrie

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
Vând apartament, compus din două
garsoniere având spațiu util 50mp, la parterul blocului. Preț 21.500€ ușor negociabil.
Telefon 0744 336 121.
Vând apartament cu 3 camere în bulevardul Unirii, bl. 19. Telefon 0744.472.812 sau
0745.996.966

Piccolo Maestro SA
Angajează personal, sculptori şi modelatori
pentru secţia de instrumente muzicale, situată în Reghin str. Gării nr. 78. Informaţii la
tel. 0747.076.338

Activitate bogată
pentru Liga
Pensionarilor Reghin la
sfârşit de an
ROMANIA
JUDECĂTORIA REGHIN
CIVIL-PENAL-CC

Nr. dosar 2052/289/2019
Data: 28 Octombrie 2019
Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084

SOMAŢIE
Prin prezenta sunt chemaţi toţi cei interesaţi să formuleze opoziţie în termen de o lună de la afişarea prezentei somaţii, având în
vedere faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin se află dosarul cu nr. 2052/289/2019.
Prin încheierea de şedinţă din data de 23.10.2019 s-a dispus emiterea prezentei somaţiuni cu următoarele menţiuni:
- denumirea şi sediul, respectiv: SC RAGCL SA REGHIN, cu sediul social în municipiul Reghin, str. Apalinei nr. 93/A, jud. Mureş,
înregistrată la ORC Mureş, sub nr. J/26.947.1991, CUI RO 1234735, posesoare a imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 22690 mp,
situat în municipiul Reghin, str. Apalinei nr. 93/A, jud. Mureş, având categoria de folosinţă curţi, construcţii, înscris în CF nr. 53909 Reghin
(nr. CF vechi 4639) nr. top. 1917/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/b/1/2, 1915/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/B/1/2, 1916/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
2/2/2/2/2/B/1/2/1, în cotă de 1/1 parte,
- posesoare a imobilului – teren intravilan în suprafaţă de 22690 mp, situat în municipiul Reghin, str. Apalinei nr. 93/A, jud.
Mureş, având categoria de folosinţă curţi, construcţii, înscris în CF nr. 53909 Reghin (nr. CF vechi 4639), nr. top. 1917/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/
2/2/2/2/2/b/1/2, 1915/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/B/1/2, 1916/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/B/1/2/1, în cotă de 1/1 parte, este reclamanta SC RAGCL SA REGHIN, cu sediul în municipiul Reghin, str. Apalinei nr. 93/A, jud. Mureş.
- reclamanta invocă dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilului prin uzucapiune.
- imobilul este înscris în CF nr. 53909 Reghin (nr. CF vechi 4639), nr. top. 1917/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/b/1/2, 1915/4/2/2/2
/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/B/1/2, 1916/4/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/B/1/2/1, având ca proprietar tabular pe Welman Frida, măritată Graef.
Persoanele interesate pot face opoziţie la cererea reclamantei SC RAGCL SA REGHIN, în termen de 1 lună de la emiterea celei din
urmă publicaţii, iar în lipsa acesteia instanţa urmând să treacă la judecarea cauzei.
Termenul de judecată este stabilit la data de 22 ianuarie 2020.
Prezenta somaţiune va fi afişată la imobilul în litigiu, la domiciliul reclamantei, la sediul instanţei, la Biroul Teritorial de Cadastru
şi Publicitate Imobiliară Reghin şi la sediul Primăriei Reghin şi se va publica în două ziare de largă răspândire, unul local, iar altul de circulaţie naţională.
PREŞEDINTE 					
CAMELIA RODICA GREABU				

GREFIER
SUSANA RUSU

Reghin, str. Petru Maior nr. 45, județul Mureș, cod 545300
telefon:+40(265)512191, fax:+40(265)513570,
e-mail:jud-reghin-Reghin@just.ro

Anul 2019 a fost un an bogat în activităţi şi
diverse acţiuni desfăşurate de Liga Pensionarilor din Reghin. Vian Bonţ, preşedintele Ligii remarcă creşterea numărului de membrii
activi la aproape 700 de persoane, care participă în mod susţinut la activităţile organizate.
„Putem aminti activităţile de 8 marite, 1 octombrie, excursii de o zi sau două-trei zile la
Lăpuşna, Băile Figa, Colibiţa, Turda, Prislop,
Delta Dunării etc, la care se adaugă concursurile de pescuit sportiv de la Goreni, Breaza,
Mobila Dalin, cât şi activităţile de club – şah,
table, rummy. Au avut loc numeroase schimburi de experienţă la Alba Iulia şi Sebeş,
Iaşi, Fălticeni, Iernut, sprijiniţi de Liga Judeţeană Mureş, cât şi de autorităţile locale care
ajută la programul de socializare a celor de
vârsta a treia. Recent au avut loc două simpozioane la Casa Memorială „Avram Iancu”
din Târgu-Mureş de 1 Decembrie, cât şi la
Castelul „Kemeny” din Brâncoveneşti cu o
lecţie de istorie foarte apreciată de participanţi. Grupul vocal condus de Maria Miron,
preşedintele organizaţiei de femei, va desfăşura la sfârşit de an, cu ocazia sărbătorilor de
iarnă un program de colinde, la mănăstirea
Recea, la Căminul pentru persoane vârstnice
Valea Izvoarelor, în Deda, cât şi la Primăria
Municipiului Reghin. De asemenea, la sediul
Ligii Pensionarilor, vor fi primiţi colindători,
copii de la Casa Maria, cât şi alte ansambluri
corale” a precizat Vian Bonţ, preşedintele Ligii Pensionarilor din Reghin.
În prag de sfârşit de an, comitetul Ligii Pensionarilor din Reghin urează tuturor membrilor, cât şi colaboratorilor „La mulţi ani cu sănătate şi fericire! Îi aşteptăm în anul 2020 la
programul de Revelion în data de 11 ianuarie
2020 la Restaurantul Transilvania Reghin”.
(C.R.)
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RECLAME

NR 149

CSi ROMANIA
Companie cu capital olandez, specializată în proiectarea și producția de sisteme integrate de manipulare și paletizare a bunurilor de larg consum, ANGAJEAZĂ pentru punctul de
lucru din Reghin. Alătură-te echipei noastre!

POSTURI VACANTE

BENEFICII

		

- Decontare transport

- Lăcătuş mecanic

		

- Tichete de masă

- Sudor

		

- Salariu motivant

		

- Asigurare medicală

		

- Pensie privată

		

- Bonusuri de performanţă

Informaţii la: 0372.116.627/ 0720.063.894/0722.588.342
angajari@CSiportal.com
str. Gurghiului, nr. 65 (locaţia fostei fabrici de bere)

