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Coronavirusul şi gripa provoacă panică
mic nu mai funcţionează cum trebuie!

În anul 2020 nu ai nevoie de arme şi rachete, ci e suficientă o „petardă” medicală pentru
ca populaţia de pe tot globul să intre pe stare
de avarie, astfel încât panica e cea mai „bună
armă” pentru a împrăştia şi „îmbolnăvi psihic” populaţia. Iar atunci când este haos, ni-

Pe vasele de croazieră, personalul e instruit
ca în caz de pericol fiecare să ştie ce are de
făcut, dar cel mai important e ca toată lumea
să rămână calmă. Pasagerii vor fi speriaţi, dar
te vor asculta... Asta până când un copil se
va pierde de mama lui.. În acel moment se
va declanşa panica şi se vor călca în picioare.
La fel şi cu acest coronavirus, însă deşi autorităţile ne îndeamnă la calm, cu recomandările necesare pentru prevenţie, încet, încet,
am impresia că se creează o isterie.
Nu aveam de gând să abordez acest subiect,
însă după ce am primit comunicatul de la
Prefectura Judeţului Mureş referitor la cele
18 persoane aflate sub monitorizarea directă
la domiciliu a Direcției de Sănătate Publică
Mureș, am realizat că deşi suntem corect in-

formaţi pe anumite canale de ştiri, din pricina fricii nu reuşim să preluăm substanţa din
informaţia oferită.
Ce au înţeles unii cititori din acel comunicat? Faptul că există deja cazuri confirmate
de coronavirus în judeţul nostru. Dragilor, o
suspiciune, rămâne suspiciune până în momentul în care pacientului i se confirmă sau
infirmă boala.
Nu era suficientă frica faţă de gripa noastră
românească, acum a mai apărut şi coronavirusul, aşa că isteria de dublează, iar asta face
ca părinţii să-şi ţină copiii acasă. Pe scurt
spus, în grădiniţe s-a creat o stare de isterie,
iar la grupele de la grădiniţă sunt tot mai puţini copii.
E foarte important ca în aceste situaţii să
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EDITORIAL de Codruta ROMANTA
ne informăm din surse oficiale, iar atunci
când o facem să nu citim printre rânduri şi
să respectăm regulile minime de igienă. Apa
şi săpunul să ne fie, vorba aia, cei mai buni
prieteni.
Să nu se înţeleagă greşit, nu zic să ne culcăm
pe o ureche şi să fim indiferenţi. Avem nevoie de prevenţie, dar făcută cu cap! E important să nu ne panicăm, ci să rămânem calmi,
oarecum în gardă, pentru că astfel vom putea
face diferenţa dintre o ştire falsă şi una conformă cu realitatea.
Să fim sănătoşi!
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Ilie FRANDĂŞ şi Codruţa ROMANŢA

„Au trecut 13 ani de când organizăm acest eveniment, perioadă în care trebuie să te adaptezi
noilor vremuri. Cei care aveau 70 de ani și care veneau la bal, azi fie nu mai sunt, fie nu mai
pot să fie prezenţi şi privesc doar la televizor. Am încercat să menținem ridicată ștacheta, să
avem aici elita muzicii populare românești și nu numai. Mai mult, am încercat să nu se repete,
să nu aducem acești soliști şi am reuşit să le facem o surpriză frumoasă celor care vin la bal.
Prezența lui Dorel Vișan la bal am gândit-o tot ca pe o noutate. Sunt oameni de suflet, români
adevărați, care știu să respecte tradiția. De fapt, asta e datoria noastră, a celor care avem posibilitatea să promovăm tradiția românească, să nu uităm ce valori autentice are această țară.
Globalizarea înstrăinează tinerii de locurile natale, de casa lor, o parte nici nu mai vin în țară,
nu mai respectă tradiţiile. Din acest motiv noi avem obligația să transmitem noilor generații
tradiția. Avem la bal ansambluri de copii, motiv pentru care îi felicit pe instructorii care se ocupă de ei, pun suflet în ceea ce fac și îi învaţă valoarea tradiţiei.
La viori am început să lucrez din 1977, ca sculptor la gâturi de viori, iar soţia la şlefuit la gâturi de viori, iar prima vioară am făcut-o în 1988, pe care am trimis-o la Cremona pentru un
concurs, care pot spune că mi-a dat startul la producţia de instrumente. În 1990, când încă nu
era nevoie de viză în Austria, am plecat în străinătate pentru că ştiam că se vând foarte bine
instrumentele muzicale. Pe prima vioară făcută şi vândută am reuşit să îmi cumpăr o maşină.
Acolo a fost startul pentru că ce s-a întâmplat atunci a fost o deschidere. Atunci am spus că
viitorul lutierilor care să facă instrumente unicat era în privat, şi-atunci am înfiinţat Asociaţia
Artiştilor Lutieri şi am obţinut pentru prima dată, oficial prin asociaţie, lemn pentru cei şapte
lutieri care făceau instrumente de la început până la sfârşit. După asta mi-am cumpărat un
atelier în oraş, având printre primele autorizaţii de lucru acasă în martie 1990. În anul 1992 am
avut primii şase angajaţi, ajungând în 2001 la peste o mie de angajaţi. Astăzi nu mai avem atât
de mulţi, împreună cu cei de la Topliţa şi cei din Republica Moldova suntem în jur de 350. Dar
ne-am axat mult pe viori, viole, violoncele şi contrabas şi mai avem o parte şi din agricultură.
Ce legătură are vioara cu agricultura? Zic aşa: la omul care bea un pahar de ţuică, un pahar de
vin, îi vine cheful de joc şi are nevoie de ceteraşi” a subliniat Vasile Gliga Ghiorghe.
Niciunde nu am întâlnit, în ultima vreme, o
îmbrăţişare a frumuseţii, a culorii, a versului şi a artei populare, ca la acest început de
„faur 2020”, când a avut loc a XIII-a ediţie a
Balului Însuraţilor, de la sala de dans a firmelor Gliga din Reghin. 600 de oameni frumoşi, îmbrăcaţi în straie tradiţionale de sărbătoare au făcut o demonstaţie de identitate
a neamului românesc, rar întâlnită.
Imaginea participanţilor, încărcată de frumuseţe şi farmec, în deplină concordanţă cu
muzicanţii şi „casa jocului”, ornată de această
dată în simbolistica viorii şi cea a lăutarilor, a
fost o mărturie vie în ideea că tradiţia şi viţa
neamului nu pier, cu una cu două, chiar dacă
„vremurile” apasă cu asprime asupra lor. De
asemenea, manifestarea de bucurie a fost un
adevărat afront adus dezunirii şi crizei morale din societatea românească.
Odată îmbrăcaţi în frumoasele straie tradiţionale, participanţii s-au dezbrăcat de toată tulburarea cotidiană şi de toate modelele
luate de pe te miri unde, pentru un comportament normal în virtutea tradiţiei şi a
identităţii, demonstrând că energia strămoşească nu s-a risipit şi că există loc destul
pentru manifestarea frumuseţii. Dar pentru
ca toate acestea să se facă, a fost nevoie de un
„purtător de gând şi făcător de rând”, precum
Dumitriţa Gliga Soporan, asistată de ceilalţi
membri ai familiei sale.
Pe lângă oameni de seamă din Reghin şi împrejurimi, au participat la bal mai mulţi rapsozi populari, ansambluri folclorice locale,
cântăreţi de muzică populară, instrumentişti
şi mari artişti, precum cei de la Cvartetul de
coarde „Transilvania”, Ovidiu Purdea Someş, Matilda Pascal Cojocăriţa, Ştefan Cigu,
Marcel Râmba, Vasilică Ceteraşul, Ciprian

Roman sau Dorel Vişan. De fapt, toţi participanţii s-au manifestat ca în spectacol şi ei au
fost din toate colţurile ţării, de la Mangalia şi
până în Maramureş. Unii au venit chiar din
alte ţări, precum Maria Onică, care locuieşte
în Italia şi a jucat împreună cu toţi participanţii, până noaptea târziu.
Una din concluziile acestui bal, ca manifestare tradiţională, a fost demonstraţia că încă
mulţi ştiu „dincotro venim” şi din ce neam
ne tragem, fapt ce asigură un reper de viitor.
Alt aspect a fost cel al încrederii în forţa neamului, care prin tradiţie şi cultură populară,
ne poate integra în universul cultural al omenirii. De fapt a fost şi o scoatere din uitare şi
de speranţă a zborului cu propriile aripi spre
afirmarea individualităţii neamului nostru în
plan universal.
Ionică Conţiu, ceteraşul balului, Marcel
Râmba, Sorin Pantea, Ştefan Cigu, Taraful de
la Soporul de Câmpie şi Cvartetul de coarde
„Transilvania”, au confirmat rezistenţa emblematică a „viorii”, care a deschis perspectiva Reghinului spre lume.
Mulţimea a demonstrat puterea adâncă a
folclorului, ca manifestare culturală a participanţilor mândri că joacă şi dansează pe
„podeaua” unde au dansat celebrităţi mondiale ale dansului sportiv, într-o atmosferă
extraordinară.
Interesante au fost şi obiectele de artă expuse de meşterii populari, într-o expoziţie cu
vânzare, de unde, cei interesaţi au avut posibilitatea să-şi procure, în special articole de
strai popular. Poetul popular Cătălin Cioba
şi-a prezentat cu această ocazie, cel de-al IXlea volum de versuri, intitulat „Astăzi satu-i
o poveste”. La fel de interesantă a fost expoziţia de fotografii vechi cu lăutari, admirată

de toţi participanţii şi pentru faptul că a fost
amenajată chiar în salonul prin care se intra
în sala de dans. Expoziţia respectivă a fost
oarecum animată de Taraful de la Soporul
de Câmpie, în faţa căruia nu s-au terminat
nici o clipă chiuiturile şi jocurile, deoarece
multora le plăcea să asculte sau să joace, să

chiuie, după melodiile interpretate fără amplificare, ca odinioară.
Dă Doamne cât mai multe astfel de manifestaţii să-i preocupe pe oameni, mai mult ca
sforăielile şi sforăriile politice şi astfel să dispară dezunirea din societatea românească!

Odată cu trecerea anilor, Balul Însuraţilor s-a dovedit a fi un eveniment prin care nu doar că
se promovează cântecul şi jocul popular, ci şi ajută la păstrarea şi transmiterea tradiţiei generaţiilor următoare. Emilia Sorlea de la Pietriş e nelipsită de la Balul Însuraţilor, fiind unul
dintre meşterii care au expus costume populare lucrate manual. „Vin de când a început Balul
Însuraţilor. Tineretul nu se înghesuie să înveţe despre tradiţii. Nici nu ne întreabă cum se coase
cum se ţese. Nici în sat la noi nu sunt interesaţi. Sunt tineri cărora le e ruşine să se îmbrace în
costum popular că le zic oamenii ţărani. Mie mi-a fost drag costumul popular, mi-a fost drag
să-l îmbrac, jocul. Lucrez încă acasă, ţes, cos. Tot ce am adus la Bal este făcut de mine, inclusiv
stofa e ţesută de mine. Tot ce am îşi găseşte clientul pentru că există totuşi încă oameni care
apreciază lucrul făcut de mână, aşa că la cei care le trebuie neapărat ştiu unde mă găsesc şi le
cumpără” a spus Emilia Sorlea.
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Zece autobuze hibrid și străzi modernizate în municipiul Reghin
Codruţa ROMANŢA
Municipalitatea din Reghin este la cel de-al treilea contract de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020 semnat într-un interval de doar două luni. După ce în decembrie 2019 au
fost semnate proiectele pentru construirea unei noi creșe și modernizarea unei grădinițe, prin care peste 200 de ”spiriduși veseli” vor avea ”case noi”, de această dată este vorba despre o inițiativă
importantă pentru întreaga comunitate. Prin Axa Prioritară 3 a Programului REGIO, pe Obiectivul Specific 3.2, pentru reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazată pe planurile de
mobilitate urbană durabilă, se vor achiziționa 10 autobuze hibrid noi și moderne, fiind reabilitați și peste 4 km de străzi urbane, inclusiv mai mult de 3,5 km trasee pietonale, cu o sumă totală
de 31,7 milioane lei. Contractul de finanțare a fost semnat la Alba Iulia, de către doamna Maria Precup, primarul municipiului Reghin și domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.
În Reghin se vor investi fonduri europene pentru asigurarea unui serviciu eficient
de transport public de călători și pentru
îmbunătățirea condițiilor în vederea utilizării modurilor nemotorizate de transport, în
vederea reducerii numărului de deplasări cu
autoturisme și a emisiilor CO2 provenit din
transport. Proiectul ”Asigurarea mobilității
în municipiul Reghin, județul Mureș”
urmărește dezvoltarea mobilității urbane
prin schimbarea accentului, de la o mobilitate bazată pe utilizarea autoturismelor și a
autobuzelor vechi, la mobilitatea bazată pe
mersul pe jos, la utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, la utilizarea transportului
public de înaltă calitate și eficiență, concomitent cu utilizarea unor categorii de vehicule
nepoluante.
”Rețeaua de străzi a municipiului Reghin
este formată din 154 de artere, cu o lungime
de 93,4 km, marea lor majoritate (81%, cu o
lungime de 75 km) sunt asfaltate. Din cauza
traficului, a intervențiilor repetate la diverse racordări la utilități, multe străzi prezintă degradări. Trotuarele sunt, de asemenea,
degradate, îngreunând circulația pietonală
în siguranță. Vom interveni, prin acest proiect, în modernizarea străzilor ”Axente Sever”, ”Ierbus”, ”Salcâmilor” și pe un sector al
”Câmpului”. Pe de altă parte, parcul actual
de vehicule este format din 8 autobuze, cu o

vechime medie de 17,2 ani, cu norme de poluare nonEuro și Euro 2. Ne dorim creșterea
atractivității transportului public urban, iar
în concordanță cu cerințele europene și Planul nostru de Mobilitate urbană a subliniat
că se impune achiziționarea unor mijloace
de transport în comun cu grad de confort ridicat. Oamenii din oraș merg cu autobuzele
existente în condiții improprii, iar veniturile
obținute nu acoperă nici pe departe costurile
serviciilor oferite. Vom îmbunătăți situația
transportului în comun și a mobilității pietonale, astfel încât cetățenii din oraș să vadă
rolul fondurilor europene pe care le atra-

gem pentru dezvoltarea orașului”, a declarat
doamna primar Maria Precup.
Cererea de finanțare pentru proiectul ”Asigurarea mobilității în municipiul Reghin,
județul Mureș” își propune achiziționarea a
10 autobuze hybrid, modernizarea infrastructurii rutiere aferente traseelor utilizate
de mijloacele de transport public de călători,
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și
creșterea numărului de pasageri transportați
în oraș cu mai mult de 125%, în termen de
36 de luni de la semnarea contractului de
finanțare. Valoarea totală a proiectului este
de 45.743.990,64 lei, din care peste 42,7 mi-

lioane lei (adică mai mult de 9,33 milioane
euro) sunt fonduri nerambursabile, peste 3
milioane lei provenind din contribuția beneficiarului, la cheltuielile eligibile și neeligibile. Data limită pentru finalizarea proiectului
este prevăzută la sfârșitul anului 2023.
”La nivelul Regiunii Centru avem 11 proiecte importante de îmbunătățire a mobilității
urbane în orașele care nu sunt municipii
reședință de județ. Aceste proiecte au o valoare totală de aproximativ 100 milioane euro,
pentru implementarea acelor strategii locale
care duc la scăderea volumului de emisii poluante și promovează mobilitatea urbană durabilă. În municipiul Reghin, al doilea mare
oraș al județului Mureș, avem proiectele dedicate domeniului social și această inițiativă
de dezvoltare a transportului public, cu autobuze mai puțin poluante, pe străzi modernizate, adică în total se vor folosi peste 8,3
milioane euro pentru creșterea calității vieții
celor peste 40.000 de cetățeni din oraș și din
zona adiacentă. Sperăm ca aceste investiții
vor atrage, la rândul lor, fonduri private pentru dezvoltare economică, astfel ca orașul și
întreaga parte de nord a județului Mureș să
devină un pol atractiv în regiunea noastră”, a
declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.
sursa: http://regio-adrcentru.ro

„Primăvara în şezătoare” la Muzeul Etnografic din Reghin
“Cu ocazia sărbătorilor de primăvară, Municipiul Reghin şi Muzeul Etnografic „Anton
Badea” vor organiza „Primăvara în Şezătoare”, eveniment care celebrează obiceiurile de
primăvară la care sunt invitaţi creatori populari şi oameni pasionaţi de arta populară.
Evenimentul va avea loc marţi, 3 martie
2020 de la ora 16:00, debutând cu deschiderea expoziției ”Costumul popular - fereastră
spre cer”, care cuprinde costume populare

din colecția d-nei Jiga Mărioara și fotografii. De la ora 16:50 – 20:00 va fi prezentată
arta borangicului, în şezătoare, invitată fiind
familia de sericicultori (cultivatori de viermi
de mătase) Niculescu.
„Borangicul, „regina țesăturilor”, cum mai
este numit, e produs din viermii de mătase,
din omizile fluturelui. Despre întreg procesul
de obținere al firului și despre arta țesutului
cu fir de borangic, la războiul de țesut, vă in-

vităm să aflați mai multe în 3 martie, chiar
de la familia Niculescu, singura familie de
sericicultori din țară care mai produce și
prelucrează borangic din viermii de mătase.
Costumul popular este o reflectare, o parte
dintr-un ansamblu, care prin simbolurile pe
care le conține, alături de rituri si norme (de
accedere la valori) existente și /sau înfăptuite în lumea satului, contribuie toate la realizarea sensului vieții, imaginat în mentalul

popular ca un drum (fereastră) spre cer” declară Roxana Man.
Șezătoarea este o activitate educaţională care
se desfăşoară lunar şi care reuneşte creatorii
populari şi oamenii interesaţi de arta populară, în cadrul şezătorii se organizează cursuri
de cusut periodic, care vizează încurajarea şi
stimularea creativităţii, iniţiativa de a promova autenticitatea, prin mijloace diverse.

Măsuri de precauție împotriva coronavirusului în judeţul Mureş
Instituția Prefectului – Județul Mureș a
anunţat printr-un comunicat de presă faptul că au fost stabilite o serie de măsuri de
pregătire în vederea menținerii siguranței și
sănătății publice alături de instituțiile publice
deconcentrate și alți factori implicați direct
în combaterea amenințării coronavirusului.
“Astfel, au fost identificate spații de carantinare în județul Mureș, spații care să asigure
izolarea pentru 14 zile a persoanelor asimptomatice (dacă astfel de situații vor exista),
care provin din următoarele zone: China
continentală, Provincia Lombardia, Regiunea Veneto (respectiv localitățile carantinate
din Lombardia și Veneto) și localitatea Cumiana din Regiunea Piemonte.
În momentul de față, potrivit metodologiei
elaborate de Ministerul Sănătății, persoanele asimptomatice care vin din alte localități
din Provincia Lombardia și Regiunea Veneto

vor rămâne la domiciliu sub monitorizarea
Direcției de Sănătate Publică, timp de 14 zile.
De asemenea, în cazul apariției unor persoane care prezintă simptome specifice, acestea
vor fi preluate și transportate la Institutul
Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei
Balș” sau la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
din Cluj Napoca, acestea fiind centrele nominalizate pentru diagnosticarea și tratamentul
coronavirusului (alături de centrele de boli
infecțioase din Iași, Timișoara și Constanța).
Infrastructura și echipamentele necesare
preluării și transportului acestor persoane
sunt la dispoziția instituțiilor responsabile
din județ” se arată în comunicatul transmis.
Până luni, 24 februarie, la ora 13.00, în
județul Mureș erau 18 persoane aflate sub
monitorizarea directă la domiciliu a Direcției
de Sănătate Publică Mureș. Instituția Prefectului – Județul Mureș și instituțiile implicate

urmăresc în permanență situația actuală și
sunt gata să ia măsurile care se impun, în
funcție de fiecare situație în parte.
RECOMANDĂRI:
Reamintim mureșenilor principalele recomandări ale Organizației Mondiale a
Sănătății pentru protejarea stării de sănătate și reducerea riscului de infecție cu
coronavirus:
- Spălați-vă des pe mâini cu apă și săpun sau cu soluții pe bază de alcool;
- Când tușiți sau strănutați, acoperiți-vă gura și nasul cu pliul cotului sau cu o
batistă de hârtie, apoi aruncați imediat batista și spălați-vă pe mâini;
- Evitați contactul apropiat cu persoanele care tușesc și au febră;
- Dacă aveți febră, tușiți și respirați cu greutate, mergeți la medic și spuneți-i medicului dacă ați călătorit recent;
- Evitați consumul de produse animale crude sau gătite foarte puțin. Carnea crudă,
laptele crud (nefiert) și organele crude trebuie manevrate cu grijă, pentru a evita
contaminarea cu alimentele gătite.
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Flaviu Crişan un antrenor debutant, dar cu planuri măreţe
Codruţa ROMANŢA
În sala de sport de pe strada Spitalului, mai bine de 15 copii, fete şi băieţi de diferite vârste, se întâlnesc de trei ori pe săptâmână la antrenamentele de karate organizate de Clubul Sportiv Master
Karate Do. Antrenamentele sunt conduse de doi multipli campioni Flaviu Crişan şi Delia Boga, sub atenta îndrumare a unui antrenor calificat, Ioan Boga.
Încălzirea elevilor începe cu o alergare uşoară, urmată de gimnastică. În spatele uşilor
închise, părinţii aşteaptă curioşi în hol, în
timp ce Flaviu Crişan îşi începe numărătoarea în japoneză. De pe margine, cu fiecare zi
trecută, realizez că până şi noi, părinţii reuşim să numărăm măcar până la cinci... Ichi,
Ni, san, ...semn că nici noi nu venim degeaba
la aceste antrenamente. Râd în sinea mea.
Îi privesc pe cei doi antrenori care conduc
antrenamentele. O fac cu profesionalism,
deşi ambii sunt tineri. Flaviu are 23 de ani,
a terminat Facultatea de Educaţie Fizică şi
Sport la UMF Târgu-Mureş, în momentul
de faţă este înscris la masterat, în anul doi,
specializare pe Educaţie fizică şi consiliere
sportivă.
În postura de antrenor oficial se află pentru
prima dată, dar are experienţă în acest domeniu, iar bucuria e cu atât mai mare când
vede că aceşti elevi vin la antrenamente pentru că le place, nu pentru că sunt obligaţi. „E
prima dată când sunt antrenor oficial, unde
antrenez copii de la 0, îi preiau direct eu şi
îi învăţ toate mişcările, poziţiile, partea fundamentală a karateului. Dar nu e o noutate
pentru mine pentru că am mai susţinut antrenament cap-coadă, asta din momentul în
care am ajuns la vârsta de 17-18 ani, când am
început cu ajutorul domului Boga să conduc
antrenamentele, dar în acelaşi timp să mă
antrenez şi eu. Am ales acest drum ca antrenor prin simplu fapt că iubesc acest sport şi
vreau să împărtăşesc toate cunoştinţele mele
dobândite până acum şi altor copii, care sunt
dornici de a practica karate şi să ajungă campioni, să ştie să se apare în cazul în care îi
va ataca cineva. Din punctul meu de vedere,
unui antrenor de karate trebuie să îi placă în
primul rând să lucreze cu copiii, iar asta înseamnă răbdare de a-i învăţa şi pe alţii arta
karateului. În al doilea rând trebuie să ştie ce

să facă la antrenament, mai ales la început,
asta pentru a le capta tot timpul atenţia copiilor să nu se plictisească şi să vină cu drag la
antrenament” mărturiseşte Flaviu.

Sport de la vârste fragede
Deşi pare o vârstă fragedă, la antrenamente
iau parte şi copii mici, de 3 – 4 ani. Chiar
dacă e dificil uneori de lucrat cu aceştia, Flaviu o face cu pasiune şi îi primeşte cu drag.
„Pentru mine faptul că lucrez cu copii mici e
o plăcere pentru că le pot forma tehnica, procedeele, execuţie corectă. Nu poţi obliga un
copil de vârsta asta, de 3 – 4 ani să se supună
cerinţelor pentru că încă nu conştientizează
faptul că trebuie să asculte de un antrenor, de
o persoană mai mare în grad. Cu toate acestea, îi primesc la antrenamente deoarece la
un moment dat îşi vor da seama de acest lucru şi vor deveni curioşi să înveţe ceva nou.
Ba mai mult, sportul şlefuieşte cel mai tare
caracterele oamenilor pentru că în momentul când practici un sport fie el de echipă
sau individual, te face să fii mereu punctual
pentru că antrenamentele sunt la ore fixe de
fiecare dată, te disciplinează prin faptul că
trebuie să ai respect faţă de adversar şi faţă de
antrenor, de părinţi, de oameni mai în vârstă
şi aşa mai departe” spune Flaviu.
Indiferent de ramura sportivă aleasă e important ca cei mici să practice un sport. Să nu
ne aşteptăm la vârste fragede la performanţă,
ci să avem în prim-plan importanţa mişcării
pentru o viaţă sănătoasă. „Înscrierea copilului la karate e benefică pentru a-l face pe
copil mai ordonat, mai liniştit şi pentru a-şi
consuma energia care se transformă în sănătate. Un alt motiv ar fi faptul că cel mic învaţă

să se apere dacă este agresat, socializează faţă
în faţă cu alţi copii, îşi face mai mulţi prieteni şi nu îi place sportul colectiv, vrea sa fie
pe cont propriu, să nu depindă de altcineva,
cum a fost şi în cazul meu” adaugă Flaviu.

Un antrenor multiplu campion
Primul său contact cu acest sport a fost la
vârsta de şase ani, asta după ce a încercat mai
multe sporturi, dar de care nu a prins drag.
„Am început să practic karate după multe
încercări din partea părinţilor mei, care la
început m-au dus la sporturi de echipă cum
ar fi baschet, fotbal, handbal, dar de care nu
am avut nicio atracţie. Tatăl meu îl cunoştea
de domnul Boga, aşa că m-a dus la karate,
fapt prin care am ajuns la practicarea acestui
sport de la vârsta de 6 ani şi pe care îl practic
cu plăcere în continuare” spune Flaviu Crişan.
Rezultatele nu au întârziat să apară, obţinând
mai multe cupe, a devenit multiplu campion
naţional la diferite categorii de vârstă, rezultate precum locul II la europene în Italia
2010, două locuri III la europene în Turcia 2012, locul II la europene în Ungaria – 2011
şi în anul 2016 a obţinut locul II la campionatul Universitar la care a reprezentat facultatea.
Orice sport cere sacrificii şi odată cu asta
apar şi momentele dificile, momente în care
poate ai vrea să renunţi, mai ales când te afli
la început de drum. A trecut şi Flaviu prin
asta, însă a reuşit să învingă aceste gânduri,
mergând mai departe, dovedindu-şi că poate
mai mult. „Am avut foarte multe momente
la început de drum când am vrut să renunţ,
pentru că mergeam la competiţii şi pierdeam.

În sinea mea îmi făceam o părere de rău, care
mă demoraliza, voiam parcă să renunţ, dar
văzând rezultatele celor mai mari din club
la momentul acela, m-am ambiţionat, aşa
că am continuat. M-am străduit mai mult şi
mi-am dat silinţa să învăţ lucruri noi şi să le
perfecţionez” menţionează Flaviu Crişan.
Din păcate, de aproximativ trei ani nu mai
practică karate de performanţă pentru că
timpul nu-i permite momentan să se pregătească intens şi nici nu mai are alături de
cine să o facă. „Nu am mai avut cu cine să
mă antrenez şi singur la sac e foarte greu să te
antrenezi la seniori. Dar nu se ştie niciodată,
aşa că nu exclud posibilitatea de a face din
nou performanţă” spune Flaviu.
La fel ca orice antrenor, Flaviu îşi doreşte ca
pe cei pe care-i conduce să ajungă să guste
din bucuria concursurilor şi de sentimentul
de mândrie atunci când urcă pe podium.
„Îmi doresc să ajung să particip la cât mai
multe competiţii cu copii pe care îi antrenez,
să aibă cât mai multe rezultate pentru a fi
motivaţi să practice acest sport în continuare şi prin acest lucru să motiveze ei pe alţi
copii să vină să facă sport” a subliniat Flaviu
Crişan.

Delegaţii de la două
şcoli din Reghin în
Olanda
Consilierii locali reghineni au aprobat alocarea unor sume din bugetul local pentru
susţinerea deplasării a două delegaţii de la
instituţii de învăţământ din Municipiul Reghin în localitatea Weert – Olanda. Deplasarea delegaţiilor se va face în perioade diferite,
elevii de la “Lucian Blaga” vor face deplasarea în perioada 3 – 7 martie, iar elevii de la
“Alexandru Ceuşianu” în perioada 10 – 14
martie.
Zece persoane vor pleca de la Liceul “Lucian Blaga” pentru un schimb de experienţă
interşcolar în baza parteneriatului încheiat
între liceul din Reghin şi şcoala “Philips van
Horne”. Pentru deplasare consilierii au aprobat suma de 9.946 de lei.
Pe de altă parte, de la Şcoala Gimnazială
“Alexandru Ceuşianu” vor pleca 23 de persoane şi aici consilierii alocând suma de 9400
de lei, tot pentru un schimb de experienţă între şcoli.

Spectacol la Casa de Cultură „Eugen Nicoară” de Ziua Femeii
Primăria Municipiului Reghin organizează
în data de 9 martie un eveniment dedicat Zilei Internaţionale a Femeii, ce se va desfăşura
la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară”. Pentru doamnele prezente va susţine
un recital Vlad Miriţă.
Pentru desfăşurarea acestui eveniment, consilierii locali au aprobat suma de 25.000 de
lei. Deşi pare un proiect banal, aprobarea
acestuia a stârnit oarecare discuţii în şedinţa ordinară, asta după ce viceprimarul Mark
Endre a venit cu propunerea de a diminua
suma respectivă la 19.000 de lei. „Cu tot
respectul şi toată stima pentru doamne şi

domnişoare considerăm că suma de 25.000
de lei este mult, aşa că propunem suma de
19.000 de lei, bani care considerăm că sunt
suficienţi pentru a organiza acest eveniment.
Asta este problema, că sunt aceleaşi costuri
ca anul trecut, iar mesajul nostru este să reducem puţin aceste costuri, nu doar la acest
eveniment, ci la toate să fie sumele reduse”
a fost amendamentul adus de viceprimarul
Mark Endre. La finalul şedinţei de Consiliu
Local, Maria Precup, primarul Municipiului
Reghin a precizat că „25.000 de lei nu mi se
pare mult pentru că va fi un spectacol inedit. Este o sumă simbolică oferită femeilor

pentru că ştim că cei care merg la acest eveniment nu îşi permit ori poate sunt singuri
de 8 martie. Noi întotdeauna am avut grijă
de aceste persoane vulnerabile care apreciază
gesturile noastre nesemnificative din punct
de vedere financiar pentru noi. Astăzi mi s-a
părut chiar o răutate din partea colegilor de
la UDMR să se opună evenimentului de 8
Martie”.
Totodată, consilierii locali reghineni au
aprobat şi suma de 4800 de lei, pentru sprijinirea evenimentului organizat de Liga Pensionarilor „Femeia – Soţie, mamă, bunică”,
manifestare aflată în acest an la ediţia a V-a.
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Bugetul Municipiului Reghin, dublu faţă de anul trecut

Codruţa ROMANŢA

După lungi discuţii şi întâlniri, consilierii reghineni au aprobat bugetul pentru anul 2020. Un buget mult mai mare decât anul trecut, astfel că anul 2020 se arată a fi un an bun din punct de
vedere al investiţiilor.

Mobilitatea Urbană

„Este prima dată când avem un buget dublu
faţă de anul trecut. Anul trecut, bugetul iniţial a fost de 58 de milioane, iar anul acesta
este 112 milioane din care 57 de milioane
sunt investiţii. Este nesperat de bine, iar asta
este munca colegilor mei care în această perioadă au scris foarte multe proiecte. Avem
destul de multe investiţii din cele 57 de milioane şi din bugetul propriu. Cel mai important lucru este că vom continua investiţiile
începute, plus proiecte care sunt în proces de
licitaţie.
Cel mai mare proiect este asigurarea mobilităţii, asta înseamnă că vor fi asfaltate străzile
cu trafic intens cum ar fi Salcâmilor, Câmpului, Ierbușului, Axente Sever, dar şi achiziţionarea a 10 autobuze de tip hibrid, ceea ce va
permite o reducere a poluării din municipiu.
Dacă vom avea aceste autobuze noi, ele vor
putea circula din oră în oră, pe toată raza
Reghinului. Dacă ai un mijloc de transport
cu aer condiționat, cu un ambient plăcut, nu
mai mergi cu mașina personală la serviciu,
nu mai duci copiii la școală cu mașina ta, ci
cu aceste autobuze minunate” a declarat primarul Municipiului Reghin, Maria Precup.

Piaţa Agroalimentară în lucru

Una dintre investițiile mari din Reghin este
Piața Agroalimentară, care se speră că va fi
finalizată până în primăvară acestui an. “Sau adus geamurile şi deocamdată se lucrează
în interior, fiind iarnă. Aici au fost discuţii
între constructor şi proiectant. Noi suntem
doar beneficiarii acestui proiect unde avem
obligaţia de a rezolva utilităţile şi partea exterioară când lucrarea va fi terminată. Lucrările continuă, sper să se rezolve cât mai repede pentru că cetăţenii din zonă sunt agitaţi
pentru că e un disconfort pentru ei, mai ales
sâmbăta când sunt cununii, evenimente la
biserică” precizează Maria Precup.

Cinematograf

Conform primarului Maria Precup, cinematograful din Reghin este inclus pe lista celor
38 de cinematografe care urmează să fie reabilitate în România. „Trebuie doar să mai
fim chemaţi la o sesiune de evaluare cu un
studiu geo. Vom avea trei săli de cinema 4D,
salon de expoziție, sală de ședință și tot ceea
ce este necesar. Sper ca în câteva săptămâni
să fiu invitată la ultima evaluare a proiectului
de reabilitare şi dotare a cinematografului,
urmând ca CNI să facă licitaţia, dacă vor fi
alocate sumele de la Ministerul Dezvoltării”
a adăugat primarul Municipiului Reghin.

Bloc social pe strada Ierbuş

Lucrările de construire a blocului social de
pe strada Ierbuş au fost demarate spre finalul
anului trecut. În momentul de faţă este turnată fundaţia.
Blocul social este absolut necesar pentru că
ne dorim să demolăm cele două blocuri de
garsoniere din strada Pomilor, care sunt un
focar de infecție, iar când acest bloc de pe
strada Ierbuş va fi terminat, proprietarii vulnerabili din strada Pomilor să fie aduși aici.
În locul acelor blocuri de garsoniene vom
putea construi blocuri ANL sau sociale” precizează primarul Maria Precup.

din Iernuţeni. „Valoarea investiţiei este de
1.707.000 de lei. Aici trebuie să alocăm din
bugetul local o sumă destul de mare” a specificat primarul Municipiului Reghin.

Investiţii în sănătate

Un proiect mult aşteptat atât de reghineni,
cât şi de cetăţenii din comunele arondate
Reghinului este noul Compartiment de primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Municipal
“Eugen Nicoară”. Investiția este aproape terminată și sper ca acest lucru să relaxeze sistemul de sănătate pentru că deservim aproape
100.000 de locuitori, nu doar pe cei din Reghin. “Pentru că avem o situație deplorabilă,
cu sala de aşteptare care este casa scărilor şi
trei cămăruţe mici unde îşi desfăşoară activitatea. Cu toate că spitalul nu este al nostru,
ci este retrocedat, am făcut tot ce se poate
pentru reparaţii, pentru că investiţii, această situaţie nu ne permite. Ceea ce am alocat
pentru investiţii este izolarea şi reabilitarea
fostei centrale termice care va găzdui Computerul Tomograf finanţat de Ministerul Sănătăţii împreună cu două aparate Roentgen.
E o bucurie că Reghinul va avea tomograf şi
cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să meargă la
Târgu-Mureş ori să aştepte cu lunile să fie
programaţi” a declarat Maria Precup.

Investiţii la Grădiniţa P.P. Nr. 3 Intersecţia Gării – Axente Sever
Din cele 155 de străzi existente pe raza Redin Iernuţeni
Investiţiile continuă şi în ceea ce priveşte
învăţământul. Este în sistemul de licitaţie
Căminul nr. 3 din Iernuţeni, unde s-a alocat o sumă foarte mare pentru executarea
lucrărilor de reparaţie şi dotare. „Aici tot
timpul s-au făcut reparaţii, dar clădirea este
veche şi apar infiltraţii, aşa că este nevoie de
lucrări ample. Suma totală este de 4.156.000
de lei, banii sunt veniţi din fonduri europene - 3.523.000, din fonduri proprii -94.000 şi
restul de 539 000 de la Guvern” a subliniat
Maria Precup.
De asemenea, a fost semnat contractul de
finanţare pentru Creşa „Spiriduşii Veseli”

ghinului, au rămas 21 de străzi neasfaltate.
«De când sunt eu primar am asfaltat aproape
60 de străzi. Mi-am propus ca până la terminarea mandatului să nu mai avem străzi
neasfaltate, nu ştiu dacă o să pot realiza acest
lucru pentru luna iunie este aproape. La intersecţia cu Axente Sever suntem în procesul de achiziţie al constructorului. Suma este
alocată, autorizaţia de construcţie şi avizele
sunt în ordine, aşteptăm doar timpul frumos
pentru a se putea lucra. Deocamdată se vor
executa lucrări de lărgire a intersecţiei plus
un trotuar pentru pietoni. Apoi în funcţie de
cum se rezolvă fluidizarea traficului, comisia
de circulaţie va hotărî dacă este posibil un
sens giratoriu” a precizat primarul Municipiului Reghin.

Blocul nr. 57 din Unirii

„Am alocat o sumă pentru amenajarea zonei
din jurul blocului 57 din Unirii, o sumă destul de mare pentru că zona arată foarte rău
şi trebuie să rezolvăm şi canalul pluvial pentru că este un teren mlăştinos, iar fundaţia
blocului este destul de mică. Vom asfalta ori
pava în funcţie de nevoie. Cetăţenii din acest
bloc au solicitat regândirea proiectului pentru a lăsa şi o porţiune de zonă verde pentru
un parc unde să instalăm aparate de joacă” a
adăugat Maria Precup.

De Dragobete sărbătoreşte româneşte
Vineri, 28 februarie, de la ora 17:00, Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” găzduieşte
spectacolul folcloric „De Dragobete sărbătoreşte româneşte”.
Pentru cei prezenţi în sală, vor urca pe scenă soliştii Cristina Fărcaş, Diana Tişe, Bianca Pop,
Roxana Varodi, Gizella Ianko, Andrada Şerbănaţ, Andreea Grama, Ştefania Sălăgean, Andrada Dâmba, Lorena Vlad, Natalia Moldovan, David Răduţ, Andrei Istvan, Mădălin Dodi.
Nu va lipsi Ansamblul de dansuri populare „Doina Mureşului” al Casei de Cultură „Eugen
Nicoară”. Accesul la eveniment este gratuit.
(C.R.)
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Canalul Morii a fost supus dezbaterii publice

6

La sfârşitul anului trecut au fost demarate lucrările de reamenajare a Canalului Morii şi a Pârâului Trandafirilor, investiţie suportată din fondurile proprii ale Administraţiei Naţionale Apele
Române, fiind vorba despre un proiect în valoare de 26.600.398, 90 de lei
Însă, în urma unor sesizări făcute de Asociaţia Unda Verde, lucrările au fost suspendate
temporar, după ce Asociaţia a lansat o petiţie prin care semnala faptul că «În municipiul Reghin sunt în desfășurare lucrări de
construire în albia Canalului Morii utilizând
soluții învechite: casetări din beton, tăieri
și distrugeri masive a vegetației aferente albiilor. Această abordare este împotriva Directivei cadru a Uniunii Europene, privind
apa. Noi, semnatarii petiției dorim: Oprirea
lucrărilor abuzive de pe Canalul Morii din
Reghin. Protecția la inundație și reabilitare
ecologică a cursului de apă prin planificare
integrată peisager, urbanistic și economic,
în spiritul Directivei cadru privind apa. Respectarea Ordinului nr. 1044/2005 pentru
aprobarea Procedurii privind consultarea
utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului
la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi
apelor ».
În acest sens, Administraţia Bazinală de
Apa Mureş (ABA) în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin au organizat în data
de 19 februarie o dezbatere publică având
ca subiect acest obiectiv de investiţii, cât şi
prezentarea proiectului, dezbatere la care au
luat parte cetăţeni care locuiesc în zona Canalului Morii şi pârâul Trandafirilor, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai administraţiei
publice locale, reprezentanţi ai ABA, ai asociaţiilor de locatari.
Proiectul a fost prezentat în cadrul dezbaterii publice de ing. Cristian Bratanovici,
directorul tehnic - Administrare resurse de
apă şi Planuri de Management, din cadrul
Administraţiei Bazinale de Apă Mureş, care
a declarat la finalul dezbaterii. “Noi vrem să
fim parteneri, nu vrem să facem investiţii cu
forţa. Am venit deschis şi m-am luptat mulţi

ani să obţin banii ăştia pentru că trebuie să
ştiţi că nu sunt uşor de obţinut. E păcat că
avem toate condiţiile şi nu găsim soluţia de a
merge mai departe.
Este un proiect amplu pe care de mulţi ani
încercăm să îl promovăm, din 2010 când s-a
făcut strategia naţională pentru riscul la inundaţii în care a intrat şi municipiul Reghin.
Proiectul cuprinde în principal lucrări de
apărare împotriva inundaţiilor pentru că ar
putea apărea incidente, fapt ce s-a consumat
deja în 2018, deşi precipitaţiile nu au fost aşa
abundente. Am promovat un SF în 2014 a
cărui indicatori au fost avizaţi de Minister,
am făcut proiectul tehnic, am licitat şi din
2018 practic a început lucrarea. Lucrările
sunt combinate şi cuprind în principal Canalul Morii, ceea ce înseamnă recalibrarea
lui completă de 5,7 km şi cuprinde diferite
forme de apărări de maluri. În principal sunt
casete, aşa cum primăria a făcut de câţiva ani
în cartierul Libertăţii, păstrând şi noi acelaşi
calapod de lucrări. Unde locurile ne permit,
am creat şi zone mai prietenoase cu natura:
alei pietonale şi piste de biciclete, asta acolo

unde albia este mai largă. Pe Pârâul Trandafirilor, albia este foarte încorsetată şi panta
destul de mare. La precipitaţii abundente,
fiind colectorul principal al Reghinului, ar
putea deveni un potenţial pericol în a crea
inundaţii. Aşa că, unde albia este foarte îngustă vorbim de casete închise. Acolo mai
este o problemă, sunt multe canalizări, care
deversează necontrolat. Nu am venit să facem nici poliţie, nici inspecţie, ci am venit ca
parteneri, dar trebuie să rezolvăm şi partea
asta pentru că altfel toate aceste dejecţii se
duc în canalul Morii. Vara, când debitul este
mai mic, apare mirosul acela neplăcut care
deranjează, asta fiind o problemă pe care
vrem să o rezolvăm. Practic, prin acele casete, o să blindăm aceste evacuări”.
“Am participat în această după-amiază la
dezbaterea publică organizată de Apele Române pe proiectul ce vizează canalul Morii
și pârâul Trandafirilor. Cel mai important e
să se ajungă la un numitor comun pentru ca
acest proiect să nu rămână fără finanțare. De
zeci de ani, populația suportă mizeria din ca-

nal și mirosurile de nedescris de pe pârâu (să
nu mai vorbim de cei ce locuiesc la blocurile
din apropiere, în ale căror beciuri mustește
apa mizeră care se infiltrează. De zeci de ani,
administrații la rând, au încercat să găsească
o soluție viabilă. În sfârșit s-a găsit. S-a găsit
și finanțare. Nu cred, sincer, că e în interesul
nimănui, nici chiar al celor care nu-și doresc
proiectul în forma asta, să se piardă această
investiție! Cei de la Ape sunt cei mai în măsură să spună ce greu se obține o astfel de
finanțare. Totuși, nu îmi pierd speranța și fac
un apel la colaborare către toți cei implicați.
Îl felicit pe domnul Bratanovici pentru modul impecabil în care a condus discuția și
nu a lăsat ca spiritele să se înfierbânte prea
tare, subliniind cât e de important să ajungem cu toții la un numitor comun, la soluții
care să permită proiectului să continue și să
mulțumească pe toată lumea deopotrivă. Discutam la finalul dezbaterii cu colegul meu,
arhitectul șef al municipiului Reghin, că îmi
doresc să avem o întâlnire la sediul primăriei
cu grupul de tineri arhitecți prezenți la dezbatere, pentru a avea cu ei o discuție despre
ce alte soluții putem găsi împreună, eventual
proiecte mai mici, adiacente, care să poată fi
ulterior integrate cu acesta - pe care subliniez
încă o dată, cât e de important ca Reghinul
să nu îl piardă” spune primarul Municipiului
Reghin, Maria Precup.
Pentru crearea de soluţii prietenoase cu natura, astfel încât generaţiile următoare să beneficieze de aceste lucrări, s-a stabilit ca în cel
mai scurt timp să fie organizată o întâlnire
pentru îmbunătăţirea proiectului, iar ideile
pe baza cărora a fost conceput acest proiect
să se îmbine cu cele pe care le are ONG-ul,
ajungându-se la o soluţie optimă pentru toată lumea.
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Szőcs Bernadette și Klosz Péter laureați ai Distincției ”ALAE”

Codruţa ROMANŢA

Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu-Mureș a găzduit ceremonia de decernare a Distincției ALAE, cea mai importantă distincţie acordată de
Consiliul Judeţean Mureş. Distincția se acordă pentru excelență în domeniul de activitate al unor personalități ale județului Mureș, fiind o recunoaştere şi o recompensă morală a serviciilor aduse
comunităţii.

La sfârșitul anului 2019 Consiliul Județean
Mureș a decis acordarea acestei distincții
sportivei Szőcs Bernadette Cynthia, campioană europeană la tenis de masă, și postmortem, fostului președinte al Federației Române de Triatlon, Klosz Péter, care a încetat
din viață în decursul lunii noiembrie 2019.
La ceremonia de acordare a celor două
distincții au participat Szőcs Bernadette
Cynthia, alături de familie și antrenori și fratele lui Klosz Péter, Klosz Viktor, precum și
reprezentanți ai instituțiilor publice din județ
și elevi de la Liceul Sportiv ”Szász Adalbert”
din Târgu-Mureș.
Președintele Consiliului Județean Mureș,
Péter Ferenc, a subliniat în discursul său,
importanța muncii depuse de cei doi laureați
de-a lungul timpului, arătând că aceștia sunt
adevăratele modele de urmat pentru tinerii
de astăzi.
”Cei doi sportivi laureați astăzi au obținut,
de-a lungul activității lor, rezultate deosebite. Performanțele obținute de ei nu ar fi
putut fi atinse fără perseverență și sacrificii. Trăim într-o societate a vitezei în care
marea majoritate a oamenilor își doresc să

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin
situata pe strada Carpaţi, nr
32a, vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturisme şi autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.
Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00
Sâmbătă 8.00 -13.00
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obțină rezultate, faimă, succes cu minimul
de efort. Cei doi laureați ai distincției ALAE
ne învață, însă, o lecție importantă pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru cei tineri.
Pentru a avea cu adevărat succes este nevoie
de o muncă susținută, de sacrificii personale, de dedicație și de capacitatea de a depăși
dificultățile întâlnite pe parcurs. Szőcs Bernadette și Klosz Péter sunt personalități care
sunt cunoscute tuturor iubitorilor sportului,
din țară și din străinătate și eu sunt onorat
că acești sportivi își au originea în județul
Mureș și că putem astăzi să aducem acest
omagiu vieții și activității lor”, a spus acesta.
Cea care va reprezenta România la Jocurile
Olimpice de la Tokyo de anul acesta, sportiva Szőcs Bernadette Cynthia, a declarat că la
baza performanțelor sportive stă foarte multă muncă.
“Antrenorul meu mi-a spus la un moment
dat că munca nu te minte niciodată și cred că
această distincție dovedește acest lucru. Sunt
mândră de rezultatele mele și sunt foarte
mândră să reprezint orașul meu natal și nu
voi uita niciodată de unde am plecat. Celor
care doresc să practice un sport le-aș spune

să muncească din greu, să nu se lase împinși
de la spate de părinți pentru că atunci, chiar
dacă vor atinge un anumit nivel, se vor sătura, dacă fac sport trebuie să facă din plăcere.
Le-aș mai spune să nu regrete dacă copilăria
lor este într-o sală de sport pentru că este o
viață frumoasă. Sunt foarte mândră că am
ales să practic acest sport”, a declarat aceasta.
Distincția acordată post mortem, domnului Klosz Péter, a fost primită de fratele
acestuia, Klosz Viktor, cel care a fost și colaboratorul marelui sportiv în organizarea
competițiilor. ”Un ochi plânge, altul râde.
Mă bucur că astăzi a fost recunoscută munca
de ani de zile a lui Szőcs Bernadette și sunt
trist că fratele meu nu a putut fi astăzi aici
să primească acest premiu din cauza morții
premature. Consider că este un lucru pozitiv
faptul că Consiliul Județean Mureș sprijină
și recunoaște rezultatele acestor doi sportivi
care prin activitatea lor servesc comunitatea

locală. Am încredere că activitatea lui Klosz
Péter va fi continuată de alții. Federația Română de Triatlon are o nouă conducere, care
are o atitudine pozitivă față de moștenirea
fratelui meu și legat de continuarea organizării evenimentelor sportive. Sper că vom
putea menține triatlonul la nivelul la care a
ajuns astăzi și chiar mai sus”, a spus acestuia.
Până în prezent, în afara celor două
personalități distinse în cadrul ceremoniei
de azi, Distincția ALAE a mai fost decernată unui număr de opt personalități ale
județului Mureș, istoricului prof. univ. dr.
Cornel Sigmirean, poetului Kovács András,
compozitorului Csíky Boldizsár, actorului
și regizorului Dan Glasu, dirijorului Shinya
Ozaki, medicului prof. univ. dr. Horațiu Suciu, cercetătorului dr. ing. Kolozsváry Zoltán
și sopranei Virginia Zeani.
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Balul Vânătorilor AVPS Valea Gurghiului
Codruţa ROMANŢA
Îmbrăcaţi de sărbătoare, vânătorii şi pescarii de pe Valea Gurghiului, la braţ cu soţiile, şi-au dat întâlnire la cea de-a IX-a ediție a Balului Vânătorilor şi Pescarilor, eveniment organizat de Asociaţia de Vânătoare „Valea Gurghiului”. La Balul Vânătorilor ce s-a desfăşurat duminică, 9 februarie, au luat parte nu doar membrii Asociaţiei de Vânătoare şi Pescuit Sportiv „Valea Gurghiului”,
ci şi primarii comunelor de pe Valea Gurghiului, dar şi prieteni ai membrilor care au dorit să petreacă la acest eveniment.

„Anul trecut a fost un an bun. Sperăm ca şi
acesta să fie la fel şi de ce nu, chiar mai bun.
În pofida faptului că animalele au migrat
foarte mult în zonele cu hrană naturală, asta
însemnând că oarecum s-au dus din zona
noastră, am reuşit totuşi să avem în zonă destule animale încât să putem să facem ceea ce
ne place: să mergem la vânătoare, să îngrijim
vânatul şi să fim aproape de natură. Acesta
este scopul nostru, de a fi în natură, aproape de natură. Îi avem alături şi pe primarii
de pe Valea Gurghiului deoarece avem o
relaţie foarte bună de colaborare, pentru că
încercăm să conlucrăm şi să evităm pagube
la culturi agricole, pagube la oameni” a spus

Mircea Todoran, preşedintele AVPS Valea
Gurghiului.
Cei prezenţi s-au bucurat, pe lângă muzica
bună şi de bucate alese cu specific vânătoresc,
dar au şi depănat amintiri şi împărtăşit poveşti vânătoreşti.
„Am venit la această ediţiei pentru a asculta
poveşti vânătoreşti pentru că sunt cele mai
frumoase şi mai interesante. Ne simţim bine
în compania vânătorilor de pe Valea Gurghiului, toţi colegii primari sunt aici aşa că putem să mai schimbăm o vorbă şi mai învăţăm
unii de la alţii. Relaţia dintre primăria comunei Solovăstru şi Asociaţia de Vânătoare este
una bună. Am apelat la sprijinul vânătorilor

pentru evaluarea pagubelor produse de animalele sălbatice, împreună cu cei de la Garda
Forestieră.” a declarat Tătar Ilie Chirilă, primarul comunei Solovăstru.
Prezent la eveniment a fost şi Gliga Vasile
Ghiorghe, fiu al Văii Gurghiului, care este
de altfel un pasionat de vânătoare „Având în
vedere că sunt implicat în foarte multe activităţi, timpul nu îmi mai permite să merg atât
de mult la vânătoare, dar Valea Gurghiului e
o vale de suflet pentru mine. Sunt fiu al acestei văi, am copilărit aici şi chiar am fost unul
dintre cei care au militat pentru gestionarea
fondurilor de vânătoare de către oamenii de
pe vale, dar care să dea accesibilitate tuturor

Proiect pentru asfaltări în comuna Chiheru de Jos

vânătorilor de pe Valea Gurghiului să se poată înscrie. Cei care au acceptat organizarea şi
disciplina propusă de Mircea Todoran au rămas, cei care nu, nu. Dar majoritatea sunt vânători de pe vale. Asta a fost în mintea mea şi
chiar mi-am dorit, ca fiu al Văii Gurghiului,
să pot merge să văd terenurile de pe vale, lucru care era inaccesibil pe vremea când era la
Romsilva, când erau contracte făcute doar cu
străini, care doar ei aveau acces în domeniile
silvice. Dar acum ne putem bucura şi noi de
frumuseţea Văii Gurghiului împreună cu toţi
vânătorii de pe vale, pe cele trei fonduri de
vânătoare pe care le gestionează asociaţia” a
precizat Vasile Gliga Ghiorghe.

Codruţa ROMANŢA

Eremia Pop, primarul comunei Chiheru de Jos a intrat în noul an cu forţe proaspete şi pregătit să execute lucrări pentru câteva dintre proiectele demarate în anii trecuţi, proiecte ce vor contribui
la creşterea condiţiilor de trai a cetăţenilor din comuna pe care o păstoreşte.
Rep.: Cum începeţi noul an, domnule primar?
Eremia Pop: Activităţile care s-au derulat
anul trecut sunt urmarea unor iniţiative avute la începutul mandatului. Din nefericire,
orice acţiune de anvergură care necesită fonduri din bani nerambursabili, are nevoie de o
perioadă de proiectare, pregătire până la câştigarea licitaţiei, care durează trei-patru ani.
Concret, de la momentul zero când începi un
proiect şi îţi planifici să faci ceva, te apuci să
faci documente, proiectare, avize etc. până la
comunicarea reuşitei, semnarea contractului
de finanţare durează mult timp, perioadă în
care se lucrează doar pe acte şi avize pentru
proiect.
Noi am început acţiunea de obţinere a fondurilor prin diverse proiecte, astfel încât în anul
în curs am avut bucuria de a semna contracte
de finanţare pentru două obiective. Este vorba despre drumul de legătură la Urisiu, care
este executat în mare parte şi al doilea proiect este reabilitarea căminelor culturale din
Chiheru de Jos şi Urisiu de Jos. Acestea sunt
lucrări care au sursă de finanţare, contracte
semnate, ambele fiind pe punctul de a se finaliza în acest an. La căminele culturale mai
avem câteva avize de obţinut şi lucrările pot
începe în această primăvară.

Rep.: Ce alte priorităţi mai aveţi la nivel de
comună în materie de investiţii?
E.P.: Suntem pe punctul de a câştiga licitaţia
pentru drumurile din cele patru sate aparţinătoare comunei Chiheru de Jos. Avem proiectul făcut, ridicarea topografică, drumuri
pe care tot cu fonduri europene încercăm să
le asfaltăm. Avem pregătit proiectul pentru
legătura apei potabile către Urisiu de Jos şi
Urisiu de Sus, două localităţi care nu au re-

ţea de apă potabilă. Este necesar să rezolvăm
problema apei potabile pentru cele două
sate, pentru că acolo este apă prin aducţiune,
prin cădere din izvoare, dar nu e o apă potabilă, care să se poată bea.
Rep.: În comuna Chiheru de Jos nu aveţi
gaz...
E.P.: Într-adevăr... Avem pe listă şi introducerea gazului metan. Suntem pe punctul de a

obţine un studiu de fezabilitate încât să putem demara proiectul pe care tot cu fonduri
europene vom încerca să îl realizâm. Pentru
încălzire în perioada de iarnă avem lemne
din pădurile comunale, însă cu lemnele atât
de multă manoperă este încât preţul lor a tot
crescut, se pare că eşti la acelaşi preţ cu gazul metan folosit într-o bucătărie. De aceea
încercăm să abordăm problema de gaz care
oferă un confort suplimentar oamenilor.
Chiheru nu are problemă cu lemnele, dar
sunt atâtea costuri încât te apropii de preţul
gazului.
Aşadar, anul în curs va fi important pentru
noi pentru finalizarea lucrărilor de drumuri
şi a celor două cămine culturale şi obţinerea
unor forme de finanţare pentru celelalte lucrări. Cu siguranţă toate proiectele conferă
într-un final un grad sporit de confort locuitorilor, precum drumuri asfaltate, cămine
culturale de calitate şi amenajate corespunzător, toate ridicând nivelul de trai.

NR 152

10

SPORT

Peste 200 de sportivi la Memorialul „Ştefănescu şi Benedek” de la Reghin
Sala de Sport din Parcul Tineretului a găzduit sâmbătă, 15 februarie, competiţia internaţională de lupte libere „Ştefănescu şi Benedek”, un eveniment ajuns în acest an la cea de-a treia ediţie.
Peste 200 de sportivi s-au înscris la acest eveniment din oraşe precum Bucureşti, Jimbolia, Oneşti, Braşov, Cluj, Sfântu Gheorghe, Harghita, Odorhei, Zalău, Amara, dar şi de peste graniţe, sportivi
veniţi din Ungaria şi Republica Moldova.

„Această competiţie este un turneu atât
pentru pregătirea sportivilor, cât şi pentru
testarea lor, pentru că aici se vede cu ce adversari o să ne confruntăm la Campionatele
Naţionale. Participă 25 de cluburi din ţară şi
din străinătate. Sunt înscrişi 220 de sportivi
în două stiluri, atât masculin, cât şi feminin,
la diferite categorii de vârstă şi greutate. Este
un turneu reuşit, în sala avem sportivi medaliaţi atât la campionatele europene, cât şi
la campionatele balcanice. Chiar şi noi, Clubul Sportiv Şcolar Reghin avem un sportiv
premiat la Campionatele Balcanice din 2019,
Biblia Robert. Reghinul participă la acest
turneu cu 19 sportivi, fete şi băieţi” a declarat
antrenor Peres Miklos.
La deschiderea oficială au luat parte reprezentanţi ai administraţiei locale, precum
Maria Precup şi Mark Endre, primarul şi
viceprimarul Municipiului Reghin, consilierul local Ovidiu Marian, directorul Liceului
Tehnologic „Lucian Blaga”, Costel Ababei.
„Pentru noi este o onoare să găzduim un eveniment de o asemenea anvergură la Reghin.
De fiecare dată când au loc astfel de evenimente de nivel naţional şi internaţional în
oraşul nostru, înseamnă că Reghinul există,
că este important pe harta României. Acest
sport este unul destul de greu şi din fericire
cunosc evoluţia lui Alin Păcurar pentru că
am fost colegă cu mama lui. Pentru Reghin
este un efort nesemnificativ, dar este un efort
mare pentru organizatori şi îi felicit. Chiar
dacă sunt împotriva luptelor, dacă lupta este
sportivă şi fair-play este un mod de a ne dezvolta frumos, de a avea un caracter puternic
şi de a ştii să apreciem binele şi să eliminăm
răul din viaţa noastră. Ştiu că cei mici care
practică acest sport se vor dezvolta şi se vor
maturiza cu demnitate şi niciodată nu vor
folosi puterea şi abilităţile lor pentru a le face
rău celor din jur, ci pentru a.i proteja” a precizat Maria Precup, primarul Municipiului

Reghin.
„Sunt bucuros şi onorat că Reghinul găzduieşte acest eveniment internaţional de lupte
libere pentru că este un moment de laudă
în oraşul nostru. Ne bucurăm că am putut
să fim parteneri la acest eveniment şi ne bucurăm de aceste medalii care au fost aduse
oraşului la campionatul balcanic, la campionate naţionale. Sunt susţinător al sportului,
indiferent de ramura practicată, a sportului
de performanţă pentru că sportul şi performanţa înseamnă disciplină, sănătate, seriozitate, punctualitate, motiv pentru care avem
nevoie de asemenea persoane care vor fi viitori cetăţeni responsabili care au aceste calităţi” Mark Endre, viceprimarul Municipiului
Reghin.
Prezenţi au fost şi membrii familiei, soţia
şi fratele regretatului antrenor Voicu Ştefănescu. „Nu a fost uşor să fii soţia unui antrenor care se dedica tot timpul sportivilor, dar
eforturile lui i-au fost răsplătite de sportivi
cu performanţă” a subliniat Eva Ştefănescu,
soţia regretatului Voicu Ştefănescu.

Cine au fost Voicu Ştefănescu şi
Benedek Levente?

Un scurt istoric despre activitatea sportivă a
celor doi foşti antrenori ai CSS Reghin ne-a
fost prezentat de Alin Păcurar, fost elev al
antrenorului Voicu Ştefănescu. „Antrenorul
emerit Voicu Ştefănescu este un record în
România care în următorii o sută de ani nu
va mai fi doborât. La 33 de ani să devii antrenor emerit, după 7 ani de activitate sportivă
este un record ce presupune multă muncă.
Voicu Ştefănescu a făcut din secţia de lupte libere înfiinţată în anul 1979 ca acest club
din anul 1983 să fie cel mai bun Club Sportiv
Şcolar din ţară, să devină antrenor al lotului
olimpic al României, iar şcoala de lupte re-

ghineană era vestită prin două-trei procedee
care au devenit de referinţă pentru sportul
luptelor: procedeul „Morişcă” şi procedeul
„Păcurar”. Acest procedeu, „Morişcă”, Voicu Ştefănescu l-a regăsit într-o carte a unui
japonez, fost campion mondial şi olimpic,
pe care l-a implementat la Reghin în mica
„celulă” a secţiei de lupte din cadrul CSS
Reghin. A fost exersat de mine personal de
peste 10 mii de ori până a devenit un procedeu dus la măiestrie. Cum în gimnastică se
numeşte „Tsukahara întins” aşa şi în lupte libere se numeşte procedeul „Păcurar” şi a fost
făcut la Reghin de către Voicu Ştefănescu şi
practicat de mine.
Mă bucur foarte mult că şcoala de lupte reghineană după 35 de ani a redevenit campioana României, am surclasat echipe mari
precum Steaua, Dinamo. Inimosul profesor
Pereş Miklos face naveta în fiecare zi de la
Târgu-Mureş, exact cum făcea Voicu Ştefănescu.
Benedek Levente a fost numit şi el antrenor
în cadrul CSS Reghin. Din păcate, în urma
unui antrenament petrecut la Răstoliţa a fost

muşcat de o căpuşă, lucru ce a dus la decesul
acestuia la doar 26 de ani” ne-a precizat Alin
Păcurar.
La finalul competiţiei, CSS Reghin s-a clasat
pe primul loc în clasamentul pe echipe.
La individual, clasamentul arată astfel:
Biblia Robert - loc 1
Horvath Darius - loc 1
Geczi Norbert - loc 1
Sas Darius - loc 1
Tamas David - loc 2
Rad Mihaela - loc 2
Doczi Mario - loc 2
Lirca Paul - loc 2
Kocsis Milan - loc 2
Cioloca Alex - loc 3
Simon Lorand - loc 3
Both Erik - loc 3
Bucur Rareş - loc 3
Moldovan Lucas - loc 3
Radu Rebeca - loc 3
Gyorgy Robert - loc 3

48 de medalii obţinute de Clubul Sportiv Red Dragon
pe câte trei probe ne-waza, fighting și bjj
(brazilian ju-jitsu).
Clubul s-a prezentat cu un lot de 19 sportivi,
reuşind să se întoarcă acasă cu 48 de medalii
şi locul 1 pe cluburi la proba fighting.
„Mulțumim tuturor părinților care au reușit
să facă deplasarea împreună cu noi la acest
concurs, dar și celor care ne-au susținut de
acasă. Le mulțumim pentru susținerea și încrederea acordată. Trebuie să mulţumim şi
domnului Vasile Doczi, cel care ne ajută şi
ne dă un plus pe partea de sol – Ne-Waza”
a transmis Gyori Tiberiu Ștefan, președintele
Clubului Sportiv „Red Dragon” din Reghin.

Clubul Sportiv Red Dragon din Reghin a
participat la începutul lunii februarie la Cupa

României de autoapărare, eveniment desfăşurat în Săcele, judeţul Braşov, participând

Rezultatele sportivilor reghineni arată astfel:
Locul 1:

Antal Robert, Baranka Paul trei locuri I,
Doczi Mario, Sattler Alexandru, Paul Niţu,
Ştefan Gorea, Andrei Niţu, Mezo Andras
Locul II:
Raul Man – două locuri II, Finna Robert,
Antal Robert – două locuri II, Mezo Andras,
Mădălin Pantea, Dragoş Pantea, Adriano
Neamţu – două locuri II, Dumitriţa Sattler
– două locuri II, Paul Niţu, Georgiana Tălmăcean, Darius Fetescu, Dragoş Cotoi, Sepsi
Akos, Ştefan Gorea.
Locul III:
Narcis Vlad Halaţiu, Finna Robert, Antal
Robert, Doczi Mario, Darius Fetescu, Sepsi
Akos, Mădălin Pantea, Dragoş Pantea, Dragoş Cotoi.
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SOMAŢIE
Prin prezenta sunt chemaţi toţi cei intereaţi 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. 5310/289/2019 în care reclamanta Bocskai Margareta domiciliată în Târgu-Mureş, str Podeni, nr 42, jud. Mureş, a solicitat instanţei, să se constate că a dobândit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilelor – teren intravilan şi casă de locuit, categora folosinţă curţi, construcţii, fâneaţă, în suprafaţă de 3600 mp, situat în
localitatea Gurghiu, Glăjărie, nr. 533, jud. Mureş, înscris în CF nr 54604 Gurghiu, provenit din conversia vechiului CF nr 148/Glăjărie, nr topo. 243/1/3, nr topo. 243/2 şi teren
extravilan categoria folosinţă fâneaţă, în suprafaţă de 3600 mp, situat în localitatea Gurghiu, Glăjărie, nr 533, jud. Mureş, înscris în CF nr 54602 Gurghiu, provenit din conversia
vechiului CF NR. 222/Glăjărie, nr topo. 243/1/2.
Imobilul teren extravilan şi casă de locuit, categoria de folosinţă curţi, construcţii, fâneaţă este înscris în CF nr. 54604 Gurghiu, provenit din conversia vechiului CF nr 148/Glăjărie, nr topo. 243/1/3, nr topo. 243/2, are ca proprietar tabular pe soţia lui Csorvaşi Mihaly, născută Vas Rozina (Rozalia), iar ca vecinătăţi: la nord – Csorvasi Ladislau, la sud:
Bocskai Margareta, la est: Bocskai Margareta şi la vest: Pârâul Glăjărie.
Imobilul teren extravilan, categoria de folosinţă fâneaţă este înscris în CF nr. Nr. 54602 Gurghiu, provenit din conversia vechiului CF nr. 222/Glăjărie, nr. Topo. 243/1/2, are ca
proprietar tabular pe defunctul Csorvaşi Mihaly, iar ca vecinătăţi: la nord – Bocskai Margareta, la sud: Bocskai Margareta, la est: Bocskai Margareta şi la vest: Pârâul Glăjărie.
Termenul de judecată este stabilit la data de 8 aprilie 2020.

SOMAŢIE
Prin prezenta sunt chemați toți cei interesați să formuleze opoziție în termen de o lună de la afișarea prezentei somațiuni, având în vedere faptul că pe rolul Judecătoriei Reghin
se află dosarul cu nr. 5466/289/2019.
Prin încheierea de ședință din data de 05.02.2020 s-a dispus emiterea prezentei somațiuni cu următoarele mențiuni:
petentul LUKACS LEVENTE ARPAD, domiciliat în Gurghiu, sat Glăjărie, nr. 246, jud. Mureș, posesor al imobilului- teren intravilan categoria folosință curți,
construcții, arabil, în suprafață de 3052 mp, situat în localitatea Gurghiu, Glăjărie, nr. 270, jud. Mureș, înscris în C.F. nr. 50575 Gurghiu, A +1 nr. topo. 92/2/1 și 93/1.
reclamantul invocă dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.
imobilul este înscris în CF nr. 50575 Gurghiu, A+1 nr. topo. 92/2/1 și 93/1, având ca proprietari tabulari asupra cotei de 3/8 din imobil pe numiții Darabont Terezia,
Darabont Ana și Darabont Andrei, iar ca vecinătăți: la nord- Petric Margareta, la sud: drum-UAT Gurghiu, la est: Darabont Iosif și la vest: Finna Dominic.
Persoanele interesate pot face opoziție la cererea petentului Lukacs Levente Arpad, în termen de 1 luna de la emiterea celei din urmă publicații, iar în lipsa acesteia instanța
urmând să treacă la judecarea cauzei.
Termenul de judecată este stabilit la data de 08 aprilie 2020.

ANUNŢURI
SC Genidav Mob angajează circularist.
0748. 055.903.
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: 0726.260.604

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.

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

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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