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Se distribuie pachetele cu produse de igienă la Reghin
Şi la Reghin a început distribuirea pachetelor
cu produse de igienă printr-un proiect co-finanţat din Fondul de Ajutor European destinat celor mai dezavantajate persoane.
De această dată doar 950 de pachete cu produse de igienă vor fi împărţite în Reghin,
asta după ce criteriile de distribuire au fost
schimbate, comparativ cu anii trecuţi.
Cei care beneficiază de aceste pachete cu
produse de igienă sunt beneficiarii de venit
minim garantat, familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, precum şi
persoanele aflate temporar în situaţii critice
de viaţă.
Chiar dacă beneficiarii au fost obişnuiţi să
primească produse alimentare, aceştia s-au
bucurat şi de cele de igienă pe care le-au găsit în pachet. „Pachetele conţin săpun lichid,
şampon pentru copii, pastă şi perie de dinţi,
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Stan, consilier în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Reghin.
Programul de distribuire este de luni până
vineri, între orele 9.00 – 15.00. Fiecare pachet cântăreşte aproximativ 5 kilograme şi
conţine periuţă de dinţi – 5 bucăți, pastă de
dinţi, săpun lichid – 500 ml, șampon copii –
800 ml, șampon adulţi – 500 ml, detergent de
rufe – 2.700 gr.
Pentru a putea ridica pachetele cu produse de igienă, beneficiarii trebuie să prezinte
obligatoriu actele de identitate şi/sau certificatele de naştere după caz în original şi copie
xerox pentru toţi membrii familiei.
detergent pentru rufe. Pachetele au fost primite cu mult entuziasm. Termenul de distribuire a pachetelor este de 45 de zile de la pri-

mirea lor. În prima zi s-au prezentat foarte
multe persoane, la finalul zilei avem o evidenţă de 270 de persoane” a precizat Marian
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EVENIMENT

5000 de kilometri în 60 de zile

Reghineanul Adrian Bonţiu participă la Ultramaratonul de
la Atena
Codruţa ROMANŢA

Reghineanul Adrian Bonţiu se află în acest
moment în Grecia unde participă la Festivalul Internaţional de Ultramaraton de la Atena, care se desfăşoară în perioada 16 ianuarie
– 16 martie 2020, aflat în acest an la ediţia cu
numărul 15.
Adrian are la dispoziţie 60 de zile – 1440 de

ore să parcurgă cei 5000 de kilometri din cadrul Ultramaratonului. La această categorie
s-au înscris doar nouă concurenţi, România
fiind reprezentată de doi atleţi: Adrian Bonţiu şi Nicolae Buceanu.
„Mă bucur de faptul că iau parte la această
competiție împreună cu ultraatleţi de top,

fiind nouă în total. Atmosfera e una prietenoasă, noi ne cunoaștem de la alte concursuri și a fost o bucurie să ne revedem. Cel
mai mult îmi doresc să fiu sănătos la final
și să pot termina cursa, efortul fiind de lungă durată. Încerc să alerg aproximativ 95 100 km/zi și să-mi rămână 6 ore de somn
împărțite în două reprize, în rest fac pauze
foarte scurte” ne-a transmis Adrian Bonţiu
într-un mesaj.
Tot la Atena, dar la cursa de 1000 de mile pe
care trebuie să o finalizeze în 16 zile participă şi Mara Guler Cionca din Timişoara, fiind prima femeie din România care aleargă
un ultramaraton de 1000 de mile.
„Despre cursa de 5000 km de la Atena citeam în urmă cu vreo 5 ani și atunci mi
se părea la “ani-lumină” distanță de mine,
dar mi-am stabilit ca obiectiv participarea
la această distanță... cândva! Nu am forțat
nimic, mi-am văzut de treabă și totul a venit de la sine, fiind acceptat într-o astfel de
competiție” postase Adrian Bonţiu pe profilul său de facebook înainte cu câteva ore de

start.
Până în momentul de faţă, Adrian a parcurs
mai bine de 1000 de kilometri.

Noul prefect al judeţului Mureş a depus
jurământul de învestire

Mara Togănel: „Nu există
viitor bun, fără a avea grijă
de prezent!”

Mara Togănel, noul prefect al judeţului
Mureş, a depus joi, 9 ianuarie jurământul.
Ceremonia de învestire în funcţia de prefect
a avut loc în Sala Mare a Prefecturii Mureş.

Delegaţie de la Liceul „Petru Maior”
în Olanda

O delegaţie formată din 13 persoane din care 11 elevi şi două cadre didactice de la Liceul
Tehnologic „Petru Maior” din Reghin se va deplasa în perioada 11 – 15 februarie 2020 în
localitatea Vianen. Scopul acestei deplasări este un schimb de experienţă interşcolar în baza
parteneriatul încheiat cu şcoala „Oosterlich College”. Pentru această deplasare consilierii locali au aprobat alocarea sumei de 14.000 de lei din bugetul local.

„După 15 ani de activitate în slujba comunităţii şi a administraţiei locale, pornesc azi
la acest drum împreună cu echipa Instituţiei
Prefectului cu încrederea şi dorinţa ca cele
ce vor veni să fie mai bune pentru noi toţi.
Cred în tot ceea ce înseamnă responsabilităţi statale la nivelul judeţului Mureş, aşa
cum am afirmat în mesajul meu de astăzi.
Vom aborda problema unitar, împreună. Îmi
doresc şi consider că sunt un om echilibrat,
un om al cărui partener în acest proiect este
cetăţeanul judeţului Mureş. Nu există viitor
bun, fără a avea grijă de prezent. Îmi doresc
să duc la îndeplinire gândurile mele, să pun
cât mai bine cu putinţă în aplicare proiectul
de guvernare al Guvernului Orban, să am o

colaborare deschisă şi echilibrată cu instituţiile din judeţul Mureş, cu primarii din judeţ
şi nu în ultimul rând, cu Consiliul Judeţean
Mureş. Având în vedere că Instituţia Prefectului intră prin trei servicii în contact nemijlocit cu cetăţenii, voi acorda o atenţie sporită
îmbunătăţirii condiţiilor din aceste servicii.
Formarea mea ca adult şi om de administraţie a început aşa cum am spus, în urmă cu 15
ani, fie că am lucrat la Oficiul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, fie că am activat ani
la rând în această instituţie, fie în calitate de
director de cabinet al preşedintelui Consiliului Judeţean şi în ultimii trei ani în calitate de
ales local, cred că agenda mea este agenda cetăţeanului. Nu doresc să vorbesc despre profesionalism şi experienţă în numele propriu,
ci doresc să vorbesc despre aceste două virtuţi în numele instituţiei cu care fac echipă
începând de astăzi” a declarat Mara Togănel,
prefectul judeţului Mureş.
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Paul Bândilă studiază construcţia de viori la o facultate din Anglia
Codruţa ROMANŢA
Tânărul reghinean Paul Bândilă a terminat anul trecut Liceul Tehnologic „Lucian Blaga” din Reghin. După terminarea liceului şi-a urmat visul de a urma o facultate în Anglia într-un domeniu
recunoscut în Reghin: construcţia de viori. Locuieşte într-un mic orăşel de lângă Nottingham, unde studiază confecţionare şi restaurare instrumente muzicale.

Paul va duce mai departe meseria tatălui său,
care lucrează în acest domeniu de aproximativ 30 de ani şi de la care a prins drag pentru confecţionarea instrumentelor muzicale.
„Doar de doi – trei ani am intrat în atelier
să lucrez propriu zis. Am fost mereu fascinat
când mă plimbam prin pădure de gândul că
acel lemn poate deveni o piesă de artă” spune
Paul Bândilă.
Decizia de a pleca în Anglia pentru a învăţa mai multe despre această meserie a luat-o
prin clasa a VIII. „Ştiam de atunci că vreau să
devin lutier. În clasa a X-a mă hotărâsem iniţial să merg la o şcoală de luterie în Germania, dar cum au fost ceva probleme la şcoala respectivă, am decis să merg în Anglia, a
doua din lume în acest domeniu. Aşa că de
atunci am început pregătirea. Trebuie să ştii
să desenezi foarte bine, atât tehnic, geometric pentru că asta te pregăteşte să vezi foarte bine în spaţiu. Ar fi foarte bine să ştii să
cânţi la un instrument cu coarde pentru a şti
cum funcţionează acel instrument. Şi pe lângă toate acestea e important să ai dexteritate
în mânuirea uneltelor. Acum am descoperit
că ar fi important să studiezi acustica înainte să mergi la şcoală. În liceu am început să
iau meditaţii pentru desen şi limba engleză.
Regret că nu am ştiut când am ajuns aici par-

tea de acustică pentru că mi-ar fi prins foarte
bine, dar nu e nicio problemă pentru că asta
recuperez din mers. Partea de practică am
desfăşurat-o atât în atelierul tatălui meu, cât
şi cu lutierul Claudiu Ciurba, singurul lutier
român cu şcoală la Cremona” ne povesteşte
Paul Bândilă despre pregătirea lui pentru admiterea la facultatea din Anglia.

Acomodarea
Ajuns în Anglia, Paul Bândilă s-a stabilit
într-un oraş de lângă Nottingham. Deşi ştia
că nu-i va fi uşor printre străini, încă munceşte la partea de acomodare. Ajuns în Anglia a avut parte de prima problemă legată de
faptul că este român. „Oraşul este foarte frumos, un oraş vechi, cu ruinele unei cetăţi. În
schimb, acomodarea cu oamenii a fost destul
de grea. Pornind de la faptul că era să rămân
fără chirie pentru că nu a dorit agenţia să închirieze apartamentul când au aflat că sunt
român cu toate că ştiau asta încă de la început. Două săptămâni a fost groaznic, făceam
naveta, dormeam la prieteni. Până la urmă
am reuşit să rezolv problema cu condiţia de
a plăti chiria pe un an în avans” povesteşte
Paul Bândilă.

Spre bucuria lui, sora sa se află şi ea în Anglia aşa că din când în când reuşesc să se întâlnească, nu foarte des pentru că îi desparte
o distanţă destul de mare. „Mă aşteptam să
fie greu, dar nu chiar atât de greu, dar nu mă
gândesc să renunţ. Vreau să merg mai departe pentru că acesta este motivul pentru care
m-am dus: să învăţ. Am colegi care au făcut
un an de fundaţie, un an zero, de pregătire.
Aici se vede deja o diferenţă între cei care
au făcut acel an şi noi, cei care am început
acum facultatea. Mai am mult de muncă să
îmi prind acei colegi din urmă” adaugă Paul
Bândilă.

O şcoală unde bazele se pun pe
practică
La facultatea a căror cursuri le frecventează
se pune foarte mult accent pe partea practică. O şcoală unde Paul spune că se învaţă
foarte multă meserie, fiind în acelaşi timp o
şcoală primitoare, iar asta o dovedesc cele 14
ore de teorie pe săptămână şi 36 de ore de
practică. Paul pleacă de acasă la şcoală dimineaţa la ora 9.00 şi se mai întoarce seara la
21.00. „Avem masă de lucru şi acasă aşa că
după ce se închide şcoala, mergem acasă şi

continuăm lucrul” adaugă Paul Bândilă.
Ba mai mult în cadrul instituţiei de învăţământ, la orele de practică nu folosesc niciun
utilaj, lucrând totul manual. „Singurul utilaj
să-i zic aşa este maşina de găurit. Învăţăm
meseria ca acum 300 de ani când a început
totul” mărturiseşte Paul Bândilă.
„O să vă spun cum e structurată perioada
facultăţii. În primul an, ei pretind de la noi
să terminăm două instrumente în alb. În al
doilea an învăţăm să lăcuim instrumente pe
bază de alcool şi ulei. Vine apoi o materie opţională în care înveţi să faci violă pentru că
viola este un instrument mai aparte, se poate
reinterpreta foarte uşor. Tot în anul doi vom
avea ore de restaurări, iar în anul trei avem
la alegere de făcut două viori, două viole, doi
contrabaşi. Toată lumea spune că dacă alegi
contrabas eşti puţin nebun. De ce? Pentru
că nu se află în momentul de faţă în familia
viorii, este cu totul alt instrument. Asta neau învăţat. Şi un alt motiv ţine de mărime
pentru că este mult mai multă muncă, care
te solicită fizic foarte mult. Eu cred că mă
voi îndrepta spre violoncel pentru că vreau
să studiez cât am ocazia violoncelul în şcoală
deoarece la acest instrument există o competiţie mult mai mare” spune Paul.

Concurs de şah „Pion Campion” la Reghin
Sâmbătă, 1 februarie începând cu ora 11.00,
se va desfăşura la sediul Electrica Distibuţie
din Reghin concursul de şah rapid „Pion
Campion”.
La secţiunea OPEN, concurs omologat de
FIDE, vor participa jucătorii legitimaţi în 7
runde, timp de gândire 12 minute + 3 secunde/mutare. La această secţiune, taxa de participare este de 50 de lei pentru persoanele
peste 18 ani şi 25 de lei sub 18 ani. Câştigătorii vor fi recompensaţi cu premii în bani.
Înscrierile se fac la email baratosi_daniel@
yahoo.com sau în ziua concursului până la
ora 10.30.
Va exista o secțiune separată pentru copiii
sub 12 ani, nelegitimați. Acest turneu nu va
fi omologat FIDE. Taxa de participare este 30
lei, la finalul competiţiei copiii participanţi

vor fi premiați cu diplome și jucării.
Pensionarii vor beneficia de un voucher în
valoare de 50 lei la farmaciile Ecofarmacia.
Toți participanții vor primi un voucher nenominal, de 20% reducere la toate consultațiile
și controalele de specialitate din cadrul clinicii centrului medical GALENUS. De asemenea, vor exista premii surpriză pentru toți
copiii participanți!
Evenimentul este organizat de Clubul sportiv
CS Juvenes cu sprijinul Asociația ”Our Lifetime” din Reghin.
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Alina Paşcan „ Mi-am dorit să împart dreptatea pe terenul
de fotbal într-o lume dominată de bărbaţi”
Codruţa ROMANŢA

De mult timp în diferite ramuri sportive şi-au făcut loc şi femeile, însă când au început să pătrundă pe «terenul» bărbaţilor au fost nu de puţine ori puse la zid. Cum să practice o femeie sporturi
precum karate, judo ori fotbal? Însă cu timpul aceste criterii de «selecţie» bazate pe gen au fost eliminate din peisaj, familiarizându-ne cu ideea de a vedea femei urcând pe podium în sporturi
potrivite mai mult bărbaţilor.
În ceea ce priveşte fotbalul, acest sport a început să câştige popularitate şi în rândul femeilor, astfel încât nu mai este privit ca pe o
ciudăţenie. Însă când vine vorba de arbitrii
de sex feminin pe terenul de fotbal, părerile
sunt încă împărţite, contestându-se capacitatea femeilor de a arbitra un meci de fotbal.
Nu puţine au fost situaţiile când o femeie arbitru a fost agresată verbal şi din păcate chiar
bătută. Din fericire, aceste cazuri de agresiune fizică sunt izolate.
Alina Pascan (Casoni) este cunoscută în fotbalul feminin mureşean ca atacant, activând
timp de şapte ani la echipa reghineană de fotbal feminin, Viitorul Reghin. Aici, pe terenul
de fotbal unde activa ca jucător, a prins drag
pentru profesia de arbitru. De ce arbitraj?
“Pentru că mi-am dorit să împart “dreptatea”
pe terenul de fotbal într-o lume dominată de bărbaţi. Am luat această decizie după
un meci în care am avut o brigadă de arbitrii femei” spune Alina Paşcan. Activează ca
arbitru de tuşă, aventura asta în lumea arbitrajului a început pentru ea în anul 2014, iar
experienţa ca jucător a ajutat-o foarte mult
pentru că “mi-a fost mult mai uşor să înțeleg
şi să pun în aplicare Legile Jocului” explică
Alina. Are la activ aproximariv 200 de meciuri de la AJF plus multe meciuri amicale de
pregătire. A arbitrat jocuri de juniori U15 cei
mai mici, seniori Liga a VI, V, IV, selecţionare ale judeţelor etc. Activează la comisia din
Târgu-Mureş şi este singura femeie activă în
cadrul acestei comisii.
Într-o lume în care fotbalul este stăpânit de
bărbaţi, femeile îşi găsesc greu loc în acest
sport. Iar în ceea ce priveşte arbitrajul e cu
atât mai dificil. Nu multe sunt femeile care
aleg o carieră în arbitraj pentru că replicile
dure la adresa lor le fac să fie temătoare. La

nivelul judeţului Mureş sunt puţine femei arbitru, dar care dau dovadă de curaj, pentru
că da, de asta se pare că ai nevoie pe lângă
pasiune în acest domeniu. “Mă consider curajoasă. Ca o femeie arbitru să “reziste” în
lumea fotbalului trebuie să fie puternică în
primul rând. Apoi curajoasă şi nu în ultimul
rând trebuie să aibă pasiune. Cei care află cu
ce mă ocup, mulţi dintre ei rămân surprinși.
Apoi încep întrebările despre cum am început, cum am luat această decizie şi dacă am
de gând să continui pe acest drum” îmi mărturiseşte Alina.
Deşi la prima vedere am putea considera
ceea ce face Alina o muncă uşoară, contrariul nu întârzie să apară pentru că e nevoie
de un psihic puternic. Suporterii prezenţi la
meciuri se comportă deseori grosolan şi nu
puţine sunt cazurile în care femeile arbitru
primesc replici dure la adresa lor. “Cei din
tribună acceptă mai greu femeile în arbitraj,

mă trimit la cratiţă de cele mai multe ori. Jucătorii s-au obişnuit, acceptă şi chiar mă felicită după meci. Din păcate nu există meci
fără injurii mai ales din partea spectatorilor.
Dar norocul meu este că nu m-am lăsat afectată de injurii. Dacă mă afectau într-un fel nu
ajungeam aici şi renunţam de mult la ceea ce
fac” mărturiseşte Alina.

bim despre meciuri, despre cum a fost meciul, dacă am întâmpinat greutăţi, despre ce
ne-a spus observatorul, ce am făcut bine sau
greşit. Din când în când ne uităm la meciuri
împreună” mărturiseşte Alina.
Chiar dacă nu mai profesează ca jucător în
teren, are nevoie de antrenament pe care-l
susţine cel puţin odată pe săptămână, axându-se cel mai mult pe alergarea de rezistenţă. Participă periodic la şedinţele organizate
cu arbitrii. “Avem şedinţe săptămânale. Ne
întâlnim, vorbim despre jocuri, despre problemele avute la meciuri, avem lecţii tehnice,
analizăm diferite faze de joc apoi la sfârşitul
şedinţei primim delegările la jocuri. Meciurile sunt împărţite pe județ de către AJF.
Avem şi meciuri primite de la Federaţie, aici
este vorba despre jocurile de juniori republicani. De cele mai multe ori acestea sunt în
alte judeţe, iar aici arbitrează arbitrii de perspectivă ai judeţului” adaugă Alina.
Nu ştie ce îi rezervă viitorul, însă ştie sigur că
îşi doreşte să evolueze în acest domeniu. “Aş
vrea să promovez ca arbitru la liga a III-a. Ca
şi jucătoare nu prea mai sper la nimic pentru
că e mai greu din moment ce nu se investeşte în fotbalul feminin şi nici nu sunt multe
echipe” a încheiat Alina.

Dacă ar fi să pună în paralel jocul de fotbal
cu arbitrajul, Alina consideră că cel din urmă
are un gram de dificultate. “Cred asta pentru
că aici, în arbitraj, dacă nu ai luat o decizie
corectă în opinia spectatorilor eşti huiduit”
spune Alina.
Soţul Alinei e arbitru şi el. Cum e viaţa de
familie într-un cămin unde partenerii împart aceeaşi pasiune? “E frumos, dar şi greu
în acelaşi timp. Fiecare merge la meciurile la
care este delegat, nu prea prindem meciuri
împreună. Seara când ajungem acasă vor-

Karate pentru educaţia copilului tău
Clubul sportiv Master Karate-Do organizează înscrieri pentru cursurile de arte marţiale
de iniţiere, menţinere şi performanţă, sub
îndrumarea atentă a unui antrenor calificat – Ioan Boga 5 DAN şi a doi sportivi de

performanță, multipli campioni naționali și
europeni: Flaviu Crişan și Delia Boga.
Cursurile se desfăşoară în fiecare luni, miercuri şi vineri de la ora 17:00 până la ora 18:15
la sala de sport de pe strada Spitalului nr. 22.

Dacă vrei să urmezi un curs de inițiere, te
poți înscrie oricând! Vârstă minimă este 4
ani.
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CULTURĂ

Slujbă de pomenire pentru poetul Mihai Eminescu

Duminică, 19 ianuarie, după săvârşirea Sfintei Liturghii, oficiată de preot Protopop Valentin Vârva și părintele Teodor Beldean la
Biserica “Înălțarea Domnului” din Reghin,
directorul Bibliotecii Municipale “Petru Maior” din Reghin, Florin Bengean a susținut o
prelegere prin care a evocat vasta personalitate și opera impresionantă a poetului Mihai
Eminescu.
După acest moment, a urmat o slujbă de pomenire în memoria poetului şi o depunere
de coroane.
“Acum, când sărbătorim 170 de ani de

la nașterea poetului Mihai Eminescu, cu
siguranță este un prilej mai mult decât potrivit a ne aduce aminte de ilustra și vasta sa
personalitate, precum și de opera sa impresionantă, dovedindu-se prin aceasta a fi unul
dintre cei mai mari creatori de literatură,
bineînțeles cel mai mare ctitor de literatură și
cultură românească. Îl vedem pe Mihai Eminescu în aceste momente cu ochii minții,
gândului și-al inimii, în primul rând care a
creat lirică cu tematică religioasă, el însuși
fiind preocupat de partea religioasă și chiar
de o teologie profundă, fiind cunoscător atât

al Bibliei, cât și al lucrărilor de factură religioasă.
Ceea ce reprezintă Mihai Eminescu pentru
cultura și literatura universală este o chestiune de natură științifică care de acum înainte
încă necesită anumite documentări și cercetări. El, Mihai Eminescu, este în același timp
gândire și gând. El este creatorul, el este cel
care aduce pe lume ceva nou. Atunci când
cade în gândirea sa profundă iese din pesimismul și frământările care îl caracterizează
uneori și îl înseninează elementul creator
aducând în fața ochilor cititorilor elemente

Ziua Culturii Naţionale sărbătorită la Reghin
Ziua Culturii Naţionale a fost sărbătorită la
Reghin miercuri, 15 ianuarie la Biblioteca Municipală “Petru Maior”. Programul a fost unul
bogat, conţinând un moment de evocare a 170
de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu
printr-un recital liric susţinut de Nicolae Băciuţ, recital muzical pe versuri eminesciene.
Au fost lansate cărţile autorilor mureşeni : Nicolae Băciuţ, Răzvan Ducan, Sorina Bloj, Gheorghe Nicolae Şincan, Cătălin Cioba.
Evenimentul a fost organizat de Primăria şi
Consiliul Local Reghin, Direcţia Judeţeană
pentru Cultură Mureş, Biblioteca Municipală
„Petru Maior” şi Despărţământul Reghin al
Astrei.

Codruţa ROMANŢA

lirice și elemente culturale de o inestimabilă
valoare. Cu siguranță Mihai Eminescu este
creatorul de cultură român cel mai mare și
cu siguranță poate fi integrat în categoria
marilor oameni de cultură din literatura și
cultura universală prin opera sa care reprezintă un relief cultural deosebit prin genialitatea sa” a declarat în discursul său, Florin
Bengean, directorul Bibliotecii Municipale
“Petru Maior” din Reghin.
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Păpuşile Feliciei Macavei – bucuria celor mici

Codruţa ROMANŢA

Când am pătruns în casa Feliciei Macavei m-am simţit într-o altă lume pentru că locul în care trăieşte reghineanca are ceva aparte, ceva special care te încarcă cu energie. Felicia Macavei este o
persoană plină de viaţă, veselă şi pe lângă toate astea, un munte de talent, iar locuinţa sa „vorbeşte” de la sine despre ea. Încăperile, totul e înconjurat de roadele muncii ei, lucruri în care a pus
suflet, a pus bucurie şi voioşie.

Despre Felicia Macavei pot spune că este un
artist complex. Dragostea pentru frumos
nu se rezumă doar la aţă şi ac, ci prinde alte
culmi cu pensulă şi culori. Pictează, iar pereţii casei sale se bucură de tablourile cu peisaje şi flori cărora le-a dat viaţă.
Pasiunea pentru lucrul manual a moştenit-o
de la mamă şi până să se căsătorească şi să
apară copiii în viaţa ei, nu era zi în care să
nu meşterească ceva. Apoi, odată cu apariţia
copiilor, timpul nu i-a mai permis să lucreze
atât de des. Totul s-a schimbat odată cu pensionarea. Păpuşi, ursuleţi, iepuraşi şi chiar
personaje din desene animate sunt croşetate de Felicia Macavei într-un mod aparte.
„Mama era o persoană extrem de îndemânatică: cosea tot felul de lucruri, făcea croitorie.
Aşa că am crescut în mediul acesta” precizează creatoarea.
Sunt mulţi cei care după pensionare, se panichează când se văd rămânând acasă. Însă nu
asta s-a întâmplat şi cu Felicia Macavei. „Este
ideal să ai un hobby în viaţă pentru că trebuie să te gândeşti că o să ajungi la un moment
dat în perioada când te pensionezi şi nu şti
ce să faci cu viaţa ta. Şi-atunci ai nevoie de
un hobby. Dacă ai mai multe e şi mai bine”
precizează reghineanca. Soţul e foarte încântat de ceea ce lucrează şi o susţine necondiţionat „Trăieşte deodată cu mine.” subliniază
Felicia.

Prima păpuşă
„Eu nu lucrez comercial, ci lucrez cu sufletul. Foarte multe lucrări le dăruiesc, le dau
cadou din toată inima. Primele păpuşi le-am
făcut pentru nepoţi. Am mai făcut o pereche
în costum popular pe care o păstrez pentru
mine. O altă pereche, mult mai frumoasă am

trimis-o în Franţa la nişte cunoştinţe” menţionează Felicia Macavei.
Având o viaţă activă, nu şi-a pus în gând vreodată că ar putea pierde zilele în aşa fel încât
să nu lucreze nimic. Aşa că, zilnic, de când a
intrat la pensie lucrează ceva, fie croşetează,
fie pictează peisaje, icoane ori pe coji de ou.
Sunt trei ani de când aceste mici creaturi croşetate au pătruns în viaţa ei. Sunt trei ani de
când bucură privirile copiilor şi le înfrumuseţează jocul. Şi nu doar cei mici le iubesc, ci
chiar şi adulţii pentru că păpuşile croşetate
de reghineancă emană nostalgia copilăriei.
Având ocazia să studiez de aproape aceste
păpusi, prima mea reacţie a fost de uimire,
de admiraţie... mi-a plăcut să le ating. Iar
atunci când le atingi simţi în fiecare lucrare
perfecţiunea. Atenţia cu care acestea sunt lucrate, materialele de calitate, fineţea...
Nu există o lucrare identică, fiecare lucrare
are ceva aparte, fie ochii, trăsăturile feţei,
îmbrăcămintea. Ba mai mult croşetează şi
păpuşei, să le spunem aşa, jucării ce se adresează băieţilor.
Nu de puţine ori s-a întâmplat ca o păpuşă
finalizată să fie desfăcută pentru că rezultatul
nu a fost pe placul creatoarei. „Am început
cu păpuşi din textile, dar cel mai mult mi-au
plăcut cele croşetate. Am tot făcut încercări,
am testat. La prima păpuşă am lucrat cel mai
mult. Ba mi-a ieşit capul prea mare, ba a ieşit
prea mic. Am desfăcut de foarte multe ori,
făcut şi refăcut păpuşa până a fost pe gustul
meu. Am testat şi schimbat în timp foarte
multe tipuri de aţă până am reuşit să găsesc
ceva de calitate. Folosesc bumbac 100%, este
lavabil, deci poate fi băgat şi în maşina de
spălat, pentru că sunt copii care le bagă în
gură, care le aruncă şi se murdăresc. Acum
îmi iau aţă în cantităţi mai mari pentru că

s-a întâmplat ca o perioadă să dispară de pe
piaţă, şi-atunci prefer să îmi fac stoc. Pentru
interior folosesc umplutură trimisă de fiica
mea din Anglia” spune Felicia Macavei.

Jucăriile croşetate au ajuns peste
hotare
Aceste păpuşi se bucură de mare succes. Prea
puţin apreciate aici, dar mult apreciate peste
graniţă, păpuşile au ajuns în Anglia, Franţa şi
Spania. Foarte multe lucruri realizate de ea
ajung să fie vândute de fiica sa pe ebay, fie
că vorbim despre păpuşele ori pictură. Banii
câştigaţi îi reinvesteşte în alte materiale. Nu e
deloc o muncă uşoară, dar lucrează cu drag
şi nu din motive financiare. „În timp ce străinii sunt foarte încântaţi de aceste produse şi
le cumpără, ai noştri apreciază şi... atât. Asta
pentru că majoritatea nu înțeleg ce înseamnă
lucrul de mână. Fiecare întreabă cât lucrez.

De exemplu, la o păpusă lucrez aproximativ
o săptămână” declară Felicia Macavei.
„Fac şi păpuşi personalizate. De exemplu, o
doamnă profesoară mi-a spus: „ am trei nepoţele. Două sunt blonde, una brunetă, cu
ochi verzi, căprui”. Şi-atunci, eu în funcţie de
aceste detalii şi de culoriile pe care le plac,
le personalizez. Uneori îmi este adusă câte
o fotografie pentru a vedea ce trăsături să
scot în evidenţă. Mă străduiesc să fie cât mai
aproape de fizionomia, de dorinţa clientului.
Le iubesc şi le dăruiesc cu drag. Cum nu am
nepoţii acasă, pentru mine este o încărcătură fantastic de benefică lucrând la aceste
păpuşi. Simt că le dau viaţă, vorbesc cu ele.
Întotdeauna le-am botezat, le dau nume când
pleacă de la mine. Şi dacă nu o fac, întreb
numele copilului şi în funcţie de asta îi trec
iniţiala” ne-a mai mărturisit Felicia Macavei.
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Apel umanitar pentru familia din Solovăstru rămasă fără casă
Codruţa ROMANŢA
La jumătatea lunii ianuarie, o familie cu patru copii din Solovăstru a rămas fără casă după ce locuinţa lor a fost mistuită de flăcări. Familia nu are o sursă de venit sigură, iar în momentul de faţă
le este pusă la dispoziţie de către primărie o cameră într-o casă în care nu a mai locuit nimeni de multă vreme.

Oamenii binevoitori nu au întârziat să apară,
oferind fiecare din puţinul pe care îl are, fie
produse alimentare, haine ori bani.
Dar cum această familie are permanent nevoie de un acoperiş, Adrian Ganea, preotul
din Solovăstru, împreună cu Asociaţia Civitas şi cu sprijinul administraţiei locale, au
demarat o acţiune de strângere de fonduri
pentru reconstrucţia casei.
„Încercăm pe cât putem să-i ajutăm în sensul în care suntem conştienţi că un asemenea

eveniment vine pe neaşteptate, iar familia
fiind una cu condiţii modeste, dacă nu îi
ajutăm nu va putea să răzbească. Fiind patru copii la mijloc, plus unul care aşteaptă
să vină curând, ne-am implicat cât am putut
împreună cu primăria comunei Solovăstru,
cu Asociaţia Civitas. Ne-am hotărât ca în
cel mai scurt timp să reuşim să le ridicăm o
căsuţă un pic mai bună decât cea pe care au
avut-o. În măsura posibilităţilor şi cu donaţiile pe care le avem deja am demolat ce a mai

Blana con Dios la Muzeul Etnografic din Reghin
Un inedit proiect muzical, marca Corbu,
va fi prezentat la Reghin la Muzeul „Anton
Badea”, joi, 19 februarie de la ora 19.23. Evenimentul face parte din turneul dedicat lui
Constantin Brâncuşi. Conceptul din spatele
turneului este legat de pasiunea lui Brâncuși
pentru viori. Astfel, prin acest turneu, CORBU face conexiunea între muzică și sculptură.
Ideea a pornit de la vorbele lui Brâncuși, care

mărturisea că: „Eu am făcut piatra să cânte pentru umanitate. Sculptura: Muzică în
nemișcare. Muzica: sculptură în desfășurare.”
Blana con Dios. Starea 23 nu este un concert,
nici un stand up, nici un spectacol, nici un
performance, ci starea 23. Starea 23 este oameni ș’ ou. Starea 23 face trecerea de la legendă la vis, de la prejudecăți la dizolvarea
lor, de la vizual la sunet, de la false credințe la
autenticitate. Starea 23 este starea de grație a
artistului care nu încetează
să creeze.
Sergiu Corbu Boldor este
inițiatorul și coordonatorul Proiectului muzical
CORBU. Este cunoscut
în lumea muzicală pentru
formația de punk acustic folcloric medieval AD
HOC. A urcat pe scenele
naționale și internaționale,
performând la vioară, împreună și alături de nume
ca: Phoenix, Celelalte
Cuvinte, Partizan, Dirty
Shirt, Hara, Farfarello,
Haggard, Gabriela Cilmi,
Macy Gray, Guano Apes.
A absolvit Universitatea
din Oradea cu specializare în pedagogie muzicală
și interpretare vioară. Instrumentul său principal
este vioara, iar ca instrumente secundare: chitară,
mandolină, fluier, caval,
drâmbă.
Preţul unui bilet este 23 de
lei.

rămas după incendiu. De acum înainte mă
voi ocupa de tot ceea ce înseamnă construcţia acestei case. Oameni binevoitori am găsit
foarte mulţi, persoane care ne-au ajutat, care
ne vor da materiale de construcţii sau mână
de lucru. De aceea nădăjduim că în cel mai
scurt timp, până de Paşti familia să se mute
în noua casă” aa declarat preotul Adrian Ganea.
Încă este nevoie de ajutor!
Momentan haine au suficiente, primite de la
oameni binevoitori. „Alimente neperisabile
se pot aduce, dar în primul rând este nevo-

ie de fonduri materiale pentru construcţia
casei. Este lucrul cel mai important şi fiecare, dacă poate şi are bunăvoință, poate să
ajute. Este un cont al Asociaţiei Civitas din
comuna Solovăstru unde se pot dona banii
ori la casa parohială din Solovăstru pentru a
se putea ridica această casă. De aceea fac un
apel pe această cale, către cei care pot să ajute din punct de vedere material, nu neapărat
financiar, ci chiar cu materiale de construcţii
pentru a face un bine pentru această familie
oropsită de soartă în mijlocul iernii” a adăugat preotul Adrian Ganea.

Atenţie la gheaţa de pe
trotuar

Chiar dacă în ultima perioadă vremea s-a
mai domolit şi nu am avut parte de o iarnă
grea, cu zăpezi mari, există şanse mari de
ninsori în perioada următoare. Nu uitaţi faptul că pe timp de iarnă, obligaţia de a curăţa
trotuarele de gheaţă şi zăpadă revine proprietarilor în dreptul căruia se află imobilul.
„Cetăţenii au obligaţia în conformitate cu
HCL 15 din 1992 reactualizată, de a curăţa trotuarul ori de câte ori este nevoie, de a
îndepărta zăpada şi gheaţa. Aceasta se îndepărtează la 30 de centimetri lângă bordură.
Este interzis a se arunca zăpada pe strada sau
a se scoate din curţi pe trotuar. Indiferent
dacă este persoană fizică ori juridică trebuie să cureţe de câte ori este nevoie. Amenzile
sunt destul de mari, pentru persoanele fizice
este de la 300 la 500 de lei, iar pentru cele
juridice de la 500 la 1000 de lei. Vom aplica
şi sancţiuni dacă va fi nevoie pentru că nu
este normal ca o serie de cetăţeni, indiferent
că e zi ori noapte, atunci când ninge ies afară şi curăţă trotuarele, iar alţii nu ies deloc
motivând şi acum, după atâţia ani că <<nu
am ştiut că eu trebuie să curăţ, am crezut că
primăria se ocupă>>. Deci trotuarul din faţa
clădirilor este obligaţia cetăţenilor să îl cureţe” spune Vasile Marian, şeful Poliţiei Locale
din Reghin.

De asemenea cetăţenii sunt obligaţi să cureţe
şi ţurţurii de pe clădirile înalte. „Aici e o problemă pentru că în cazul în care acele bucăţi
de gheaţă cad, pot răni pietonii. Trebuie avut
grijă pentru că în cazul unor accidente proprietarii clădirilor care nu îşi curăţă ţurţurii
sunt răspunzători şi pe cale penală. La clădirile mari unde proprietarii nu pot să ajungă
şi se observă că este un real pericol pentru
pietoni, trebuie apelat serviciul de urgenţă
112 pentru ca un echipaj de pompieri să intervină” adaugă Vasile Marian.

Balul Vânătorilor
și Pescarilor la
Firmele Gliga
Vânătorii, pescarii şi iubitorii de bucate alese
sunt aşteptaţi sâmbătă, 8 februarie, de la ora
14:00 să ia parte la ediţia a XIII-a a Balului
Vânătorilor și Pescarilor. Evenimentul este
organizat de Asociaţia de Vânătoare Genesis
şi Firmele Gliga.
Înscrieri la numărul de telefon 0745.348.000
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Ajungem MARI mobilizează comunitățile mici: „În orașele mici, oamenii
sunt reținuți față de voluntariat”
Programul educaţional Ajungem MARI a demarat o nouă perioadă de înscriere pentru voluntari care să le fie alături copiilor din centrele de plasament, apartamentele și căsuțele de tip familial
din mai multe comunități mici din județele Buzău, Brașov, Timiș, Cluj și Mureș.
mediului din care provin și al poveștilor lor
de viață, nivelul de cunoștințe al multor copii
este mai scăzut decât al colegilor de aceeași
vârstă și au nevoie de sprijin pentru a recupera aceste lipsuri, dar și pentru a învăța să
aibă încredere în ei.

Nu mai puțin de 1.600 de voluntari Ajungem
MARI lucrează săptămânal cu peste 2.500 de
copii cu vârste cuprinse între 5 și 20 de ani,
din centrele de plasament din București și
alte 24 de județe, iar rezultatele se văd în fiecare zi. Există însă și câteva centre, în special
în comunități mai mici, în care copiii nu sunt
încă vizitați de voluntari. Așadar, Ajungem
MARI a decis deschiderea unui nou apel de
voluntariat până pe data de 9 februarie pentru persoanele care vor să devină voluntari
în centrele de plasament din Făgăraş, Dacia,
Rupea (Braşov), Gherla (Cluj), Sâncraiu de
Mureş, Reghin, Ceuaş (Mureş), Lugoj (Timiş), Buzău şi Râmnicu Sărat.
„Atunci când oamenii fac voluntariat, își
asumă de fapt un crez: vor să facă o schimbare în lume. Sunt conștienți că, dacă nu
vor schimba nimic în atitudinea și comportamentul lor, nimic nu se va schimba din
senin. În orașele mici însă, pare că oamenii
sunt mai reținuți față de activitățile de voluntariat. E firesc să ne concentrăm mai întâi
pe asigurarea nevoilor bazale, dar mai există

un fenomen social: neputința învățată. Acesta se referă la sentimentul că nu poți să faci
nimic, deoarece ai impresia că orice ai face,
lucrurile nu se vor îmbunătăți. Și, decât să
depui efort, alegi să nu faci nimic, pentru că
oricum nu contează, dar un oraș mic are la
fel de mare nevoie de voluntari, pentru că o
astfel de experiență te împlinește și îți oferă
alte perspective asupra viitorului’, a observat
Silvia Burciu, psiholog Ajungem MARI.

Adolescenții au nevoie de
voluntari adulți, care să le fie
model
Voluntarii Ajungem MARI lucrează, în
special, în centre de plasament de stat, cu
minorii care au suferit traume în urma
instituționalizării, a abandonului sau a separării de familii. Micuții au un potențial
pe care deseori nu îl cunosc! Ei merg la școli
normale sau speciale și din păcate, datorită

În plus, dacă în orașele mai mari și, în special,
în rândul persoanelor tinere, se observă un
interes crescut pentru implicare, adolescenții
din centrele de plasament ar avea nevoie și
de voluntari adulți care să le poată oferi și
un altfel de exemplu, de oameni calzi care să
îi învețe și să îi încurajeze permanent. Mai
mult, unii tineri se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat sau se apropie de momentul în care vor părăsi sistemul și au nevoie,
de un adult care să îi asculte, să le răspundă
la întrebări, să îi îndrume și să îi pregătească
pentru acest pas.
„Adolescenții se tem pentru momentul în
care vor părăsi sistemul de proiecție. La 18
ani nu ești atât de sigur, ai nevoie de sprijin,
de îndrumare de la oameni în care ai încredere, care îți dau sentimentul de siguranță.
Voluntarii îi ajută pe copii și pe tineri pe
termen lung, îi întâlnesc în centre, lucrează
împreună, dar le pot deveni sprijin până se
angajează și își formează familiile lor. Pentru
acest sprijin e nevoie de implicarea adulților
cu experiență de viață, care îi pot ghida pe
tineri’, a declarat Iarina Taban, fondatorul
Programului Educațional Ajungem MARI.
Înscrierile se pot face online la adresa https://
www.ajungemmari.ro/devino-voluntar/
Voluntarii participă la un training inițial
și sunt repartizați la centre în funcție de
abilitățile lor, nevoile copiilor, distanța față

Despre Ajungem MARI
Ajungem MARI este singurul program al
Asociației Lindenfeld și susține educația
copiilor din centre de plasament și medii
defavorizate. Scopul programului este să îi
sprijine pe copii și tineri să ajungă oameni
MARI, responsabili, independenți și fericiți.
Programul educațional Ajungem MARI
a demarat în București pe 8 iunie 2014, cu
fonduri 0 și s-a extins rapid, incluzând tot
mai mulți copii. În prezent, în București
și cele 24 de județe 2.500 de copii și tineri
instituționalizați sau din familii defavorizate se bucură de educație interactivă și
experiențe de formare cu sprijinul a 1.600 de
voluntari care îi vizitează săptămânal.

CASETA REDACŢIEI

Târg de Mărţişor la Reghin
Consilierii locali reghineni au aprobat în şedinţa ordinară din data de 23 ianuarie, proiectul de hotărâre privind organizarea Târgului de Mărţişor pe raza municipiului Reghin
în perioada 26.02.2020 – 8.03.2020.
Astfel, agenţii economici care solicită ocuparea domeniului public pentru comercializarea produselor de sezon precum flori şi
mărţişoare, au la dispoziţie cinci zone: aleea
principală din Parcul Central, pe trotuarul
din faţa magazinului Palas de pe strada Republicii, pe trotuarul din zona blocului nr.
2/8 situat pe strada Iernuţeni, pe trotuarul
din faţa imobilului cu nr. 23, situat pe strada
Mihai Viteazu, pe trotuarul din zona magazinului Kaufland, situat pe strada Gării, pe

de centru și de programul lor (în timpul
săptămânii sau în weekend). Ei vor merge
timp de 8 luni, câte trei ore pe săptămână, în
echipe de 2 sau 3 voluntari la grupe de 3-6
copii pentru ședințe de recuperare sau pregătire școlară, ateliere de cunoștințe generale și ateliere creative. Vârsta minimă pentru
voluntariat este de 16 ani, iar transportul
voluntarilor până la centru şi înapoi, pentru
persoanele din aceste judeţe care nu locuiesc
în localităţile menţionate, însă doresc să se
implice şi să ofere sprijin copiilor de acolo,
poate fi decontat.
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A început perioada reducerilor de iarnă
Având în vedere că ne aflăm în plin sezon al
reducerilor, ANPC recomandă consumatorilor să trateze cu maximă atenție toate ofertele
promoționale și să verifice anumite aspecte.
Orice anunț de reducere de preț exprimată în
valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:
fie prin menționarea noului preț lângă prețul
anterior, barat, fie prin mențiunile „preț nou”,
„preț vechi” lângă sumele corespunzătoare,
fie prin menționarea procentului de reducere
a prețului nou care apare lângă prețul ante-

rior, barat, indiferent de tipul de vânzare cu
preț redus (soldare, lichidare, promoționale).
Consumatorii trebuie să știe că orice vânzare
cu preț redus, indiferent de tip (de soldare,
de lichidare, promoționala etc.), trebuie să
fie însoțită sau precedată de publicitate și
anunțată sub denumirea ei („soldare/soldări/
solduri”, “lichidare”, “promoții” etc), însoțită
de data de debut și de durata acesteia.
În cazul în care oferta este deja în derulare,
trebuie să fiți informați cu privire la valabilitatea reducerii sau că oferta este valabilă numai “în limita stocului disponibil”;

La achiziționarea pachetelor promoționale
de tipul „3 la preț de 2”, trebuie să verifice
prețul individual al produselor, care trebuie
să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului
promoțional.
Totodată, ANPC sfătuieşte consumatorii în
momentul cumpărării, să verifice dacă oferta
mai este valabilă şi dacă reducerea de preţuri anunțată este identică cu cea reală (la
cititoarele de cod de bare din cadrul marilor
magazine sau direct la casă, dacă prețul afișat

este cel facturat). Pentru a evita orice situație
neplăcută, rugăm în mod special toți consumatorii să solicite informații suplimentare
atunci când au nelămuriri privind orice campanie publicitară făcută prin orice mijloace
(în cadrul magazinului, prin afișe sau pliante,
prin anunțuri pe site etc.).

Începerea perioadei de înregistrare a aplicațiilor pentru studenții care
doresc să lucreze în Germania pe perioada vacanței de vară
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței
de Muncă Mureş, anunţă începerea perioadei de înregistrare a aplicațiilor în programul
destinat studenților care doresc să desfășoare
o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei
pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).
Menționăm că pot aplica studenții cu vârsta
cuprinsă între 18 – 35 de ani, care urmează
cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii și care au

cunoștințe bune/foarte bune de limba germană.
Pentru anul 2020, sunt disponibile 30 de
posturi în domeniul hotelier – gastronomic, în gastronomia de sistem (fast-food), în
producția industrială și în domeniul serviciilor.
Studenții care au domiciliul sau sunt
înregistrați la o instituție de învățământ superior din județul Mureş, se pot adresa consi-

lierului EURES din cadrul Agenției Județene
pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureş,
strada Iuliu Maniu, nr. 2, localitatea TârguMureș, în vederea înregistrării aplicațiilor.
înregistrarea se va desfășura în perioada
13.01.2020 – 14.02.2020, în intervalul luni –
joi, orele 10.00 – 15.30 și vineri, între orele
10.00 – 13.00.
Informații suplimentare cu privire la
condițiile de aplicare, documentele ne-

cesare înregistrării aplicațiilor, precum și
instrucțiunile de completare a acestora, pot fi
solicitate la numărul de telefon 0265.266553
sau 0265.269247 int. 109 sau se găsesc pe
site-ul https://www.anofm.ro/

Se lansează programul medical KAPO în Reghin
Schimbă-ţi viaţa în 6 luni! Alege să trăieşti
sănătos, să devii mai activ şi mai fericit!
Depăşește-ţi problemele de sănătate!
Echipa KAPO, compusă din medici specialişti şi un trainer internaţional de fitness de
renume îţi aduce în data de 2 februarie un
program de sport uşor şi distractiv la care
poţi participa chiar dacă ai probleme de sănătate. Programul este destinat persoanelor
inactive din cauza unor boli sau afecţiuni
care îi împiedică să facă activitate fizică.
”În cadrul programului există mai multe
grupe al căror programe sunt special concepute pentru participanţii care fac parte din
ele. Există grupe pentru cei care suferă de

afecţiuni cardiovasculare, diabet, afecţiuni
respiratorii, afecţiuni ale aparatului osteoarticular.
Perioada minimă a programului este de 6
luni în care participanţii fac activitate fizică
de 3 ori pe săptămână şi sunt supravegheaţi,
măsuraţi şi evaluaţi de către specialist pentru
a obţine rezultate cât mai bune şi pentru a
le îmbunătăţi calitatea vieţii” spun organizatorii.
Generalităţi despre program
Planul studiului este conceput într-o manieră originală, etapizat şi extrem de complex,

urmărind evaluarea atât fizică, explorări
funcționale, scanări ecografică, a autopercepţiei imaginii corporale, cât şi a parametrilor de laborator pentru fiecare participant.
”Dintre cele 350 de persoane din Oradea
care au răspuns inițiativei, 173 au fost preînscrise, dintre care, pentru prima serie, în
urma etapelor de evaluare şi selectare, au
fost admise 80 de persoane, grupate pe 4
categorii (supraponderali, diabetici, afecţiuni ale aparatului osteoarticular şi persoane
sănătoase) care au început sesiunile de reabilitare/recuperare şi întreținere, după programe specifice create de Kinga Sebestyén.
Intenţia echipei „KAPO” este de a pune

bazele în Transilvania, a unui Centru Pilot
„KAPO- sănătate pe ghete”, unic în Europa
de Sud-Est, cu lansarea unui set de programe de instruire/ reabilitare şi recuperare pe
ghete pentru spitale, şcoli, grădiniţe, centre
de reabilitare şi săli de fitness.
Pentru programul complet urmăriţi evenimentul postat pe facebook: Lansare program
Kapo - Sănătate pe ghete : Reghin.
Reghinul este al patrulea oraş unde se va
face acest program medical. Coordonatoarea
programului va fi Adina Inţa, instructor internaţional Kangoo Jumps.

ANUNŢURI
Teren cu viţă de vie!!!!Dau în arendă teren cu
viţă de vie, la ieșirea din localitatea Reghin
spre Breaza. Suprafaţă teren: 60 ari Nr. tel.
contact: 0726260604
SC BUCIN MOB SRL
Angajează operatori CNC şi tâmplari.
Informaţii la punctul de lucru din Solovăstru
490E sau la numărul de telefon 0265.534.214
/ 0265.534.215 între orele 8.00 -16.00.

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

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
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