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În data de 20 iulie 2009, chiar în ziua de Sfântul Ilie, se difuza prima emisiune a postului
regional de televiziune Ardeal Tv, postul care „aduce lumea aproape de tine”, prezentând telespectatorilor emisiuni şi informaţii din domenii diferite. Au trecut 11 ani de atunci. Daniel
Gliga, fondatorul televiziunii, e mândru de succesul Ardeal TV, iar în cei 11 ani de activitate, a
reușit să închege o echipă frumoasă, unită, dornică de a prezenta lucrurile frumoase ale țării
noastre, în special ale Ardealului. În fiecare an,
Ardeal TV vine cu noutăți, dar niciodată nu va
renunța la promovarea tradițiilor, informarea
corectă și reală a telespectatorilor și prezentarea
vieții oamenilor simpli, a celor care reprezintă
un exemplu de urmat.
„Într-adevăr a mai trecut un an. Anul trecut

EVENIMENT
De 22 de ani suntem pe frecvenţa
87,8 FM la Radio Son
pag. 9

când am sărbătorit cei zece ani de activitate am spus cam tot ce aveam de spus, dar vreau să
mulţumesc încă odată echipei care a fost lângă mine încă de la început şi tuturor celor care
ne-au susţinut şi ne-au ajutat. Mă bucur că am
reuşit să ne extindem, să ne promovăm şi lumea ne contactează pentru a se interesa cum
poate prinde Ardeal Tv, iar asta e o satisfacţie
foarte mare.
Planuri de viitor există, dar nu ştim niciodată
ce aduce ziua de mâine. Noi sperăm să ne extindem şi să devenim ceea ce îmi doresc foarte
mult, şi-anume o televiziune naţională” a declarat Daniel Gliga, fondatorul Ardeal TV.
La mulți ani, colegilor de la Ardeal TV, cu cât
mai multe emisiuni valoroase!
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PASIUNI

Urşii terorizează localnicii din Lunca Bradului

Codruţa ROMANŢA

După ce la sfârşitul anului trecut urşii dădeau târcoale locuitorilor din Răstoliţa, intrând în curţi unde au ucis animalele din ogradă, de această dată, urşii şi-au mutat teritoriul la câteva sate
distanţă.
Localnicii din Lunca Bradului sunt terorizaţi de câteva săptămâni de mai mulţi urşi. Oamenii sunt speriaţi şi nu înţeleg de ce nimeni nu ia iniţiativă, considerând că urşii au mai multe drepturi
decât omul.
Localnicii se simt neputincioşi în faţa sălbăticiunilor şi speră ca autorităţile să ia măsuri înainte ca urşii să facă victime omeneşti.

Urşii au intrat în curţile localnicilor
„De mai bine de o lună de zile suntem terorizaţi de urşi. Sunt mai mulţi pentru că s-au
înmulțit necontrolat... Sunt zeci lângă intravilan. O ursoaică cu trei pui, noapte de noapte ne dă târcoale. Am făcut sesizări peste tot
pe unde am crezut că se poate face: Primărie, Guvern, Ministerul Apelor şi Pădurilor,
Protecţia Mediului, Romsilva, Prefectură şi
Garda Forestieră. Ministerul Mediului a trimis răspuns prin care ne-a explicat faptul că
primăria ar trebui să facă un comitet local

pentru situaţii de urgenţă împreună cu cei
care se ocupă de fondul cinegetic prin care
să facă diferite acţiuni pentru îndepărtarea
urşilor din zona intravilană. Dacă nici aşa nu
se văd rezultate, pe baza unor documente se
depune dosar la Ministerul Mediului pentru
a primi derogare pentru relocare sau drept
de vânat” spune Daniela Clinceag.
Urşii au intrat în intravilanul localităţii atât
ziua cât şi noaptea şi ajung să se plimbe
nestingheriţi chiar prin centrul localităţii.
Aceasta povesteşte că ursul a intrat într-o

noapte în curtea unei vecine, dând cu laba
pe la uşă. „Într-o dimineaţă, la 6:30 era în
staţia de autobuz. Trăim cu spaimă în fiecare
zi pentru că nu ştim când şi de unde apare.
Numai în zona Ilva, în vecinătatea Ocolului
Silvic eu am văzut şi ştiu că sunt 11 urşi, care
de mai bine de o lună atacă gospodăriile oamenilor din jur. În apropiere sunt: o ursoaică
cu trei pui în zona Pârlituri, o ursoaică cu doi
pui în zona Piciorul Ilvei, patru urşi la Gura
Iadului, peste Mureş de Ocolul Silvic. Numărul exemplarelor în zonă s-a triplat. Din

aceste motive ursoaicele cu pui atacă în mod
regulat gospodăriile vecinilor. A atacat gospodăria, distrugând ţarcul de găini al surorii
mele şi mâncând din ele. Avem copii care
sunt îngroziţi de spaimă şi le e frică să adoarmă. Se ştie că în România, ursul este protejat
în faţa omului, iar omul nu are nicio valoare
în acest caz” precizează Daniela Clinceag.

Vești bune pentru elevii Liceului Tehnologic „Vasile Netea”
din Deda, județul Mureș
Un nou contract de finanțare ce propune crearea unei structuri educaționale adecvate pentru aproape 350 de copii se va realiza prin fondurile
nerambursabile Regio în județul Mureș. Proiectul va asigura o infrastructură educațională adecvată în comuna Deda, cu spații suficiente și corespunzătoare, precum și facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități fizice în unitatea de învățământ ”Vasile Netea”. Finanțarea este asigurată
prin Axa Prioritară 10 a Programului Operațional Regional 2014-2020, contractul fiind semnat de către Lucreția Cadar, primarul comunei
Deda, județul Mureș și de către Simion Crețu, directorul general ADR Centru.
Proiectul cu titlul „Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic “Vasile Netea” are o
valoare totală de 7.879.304,46 lei, din care
valoarea finanțării nerambursabile alocate
prin POR este de 7.721.718,34 lei, respectiv
1.660.120,47 Euro. Fondurile nerambursabile solicitate de beneficiarul proiectului, Primăria Comunei Deda, provin din bugetul
alocat Regiunii Centru prin POR 2014-2020,
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaţionale, Obiectiv Specific: 10.1b.
Creșterea gradului de participare la nivelul
educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut
de părăsire timpurie a sistemului. Termenul estimat pentru finalizarea implementării activităților prevăzute în proiect este
31.12.2023.

Detalii despre investiție
Investiția vizează clădirea C1, cu regim de
înălțime S+P+E. Clădirea C1 a fost construită în mai multe etape; s-a extins prin adăugirile din 1932, 1962; s-au amenajat cabinete
de geografie și de chimie în incinta vechiului
spațiu. În 1975 s-a construit atelierul școlar,
iar în 1996 s-a dat în folosință un nou corp
cu 4 săli de clasă și birouri pentru direcțiune
și contabilitate. În anul 2004 a mai fost dat în
folosință un spațiu cu 4 săli de clasă și două
birouri, iar în anul 2008 a fost construită
noua clădire a atelierului școlar, prin programul PHARE 2004-2006, dotat cu echipamente și utilaje specifice pentru fabricarea
produselor din lemn și construcții. În prezent, activitatea școlară se desfășoară în 16
săli de clasă și cabinete, precum și în clădirea
nouă (C2) a atelierului școlar, care nu face
obiectul prezentei documentații. Luând în

Se distribuie
produsele
alimentare de la
UE
Începând din data de 20 iulie până în data de
2 august se derulează acţiunea de distribuire
a produselor alimentare în municipiul Reghin asigurate în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), către persoanele beneficiare de
ajutor social şi cele cu alocaţie de susţinere
a familiei.
Produsele se vor ridica pe baza actului de
identitate de luni până joi între orele 9:00
-15:00 de la sediul RAGCL de pe strada Apalinei nr. 93.

considerare numărul mare de copii care frecventează aceasta școală, peste 400 de elevi, se
impune ca întreaga clădire să facă obiectul
unor măsuri ample de conformare, pentru a
respecta exigențele educaționale. Astfel, prin
proiect se propune mărirea capacitații corpului C1 și dotarea clădirii pentru a corespunde necesităților copiilor de clasele I-VIII.
Se vor crea 5 săli de clasă a câte 30 de locuri
și 11 săli de clasă a câte 18 locuri, capacitatea
crescând astfel la 348 de locuri..
Principalele lucrări de intervenție vor fi de
consolidare a elementelor structurale, de
protejare și reparare a elementelor nestructurale, de restaurare a elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, de demolare parțială a unor elemente și introducerea
unor elemente structurale sau nestructurale suplimentare. Finisajele interioare vor fi
tencuieli interioare, gletuire cu zugrăveală
lavabilă la pereți, pardoseli tip gresie antide-

rapantă pe coridoare, casa scării și grupuri
sanitare, pardoseli din lemn masiv în sălile de
clasă și spațiile administrative. Finisajele exterioare prevăd placarea cu piatră a soclului,
termoizolație, tâmplărie din lemn stratificat,
uși și ferestre exterioare cu sticlă termoizolantă, securizată sau simplă, ancadramente
uși, geamuri etc. Tot din bugetul proiectului
se va achiziționa echipament informatic și
accesorii de birou, ecrane pentru proiecții,
videoproiectoare, imprimante, material pedagogic, mobilier de birou, mobilier școlar,
pachete software și sisteme informatice etc.

Ajutoarele alimentare vor fi distribuite
într-o cutie de carton cu conținut identic,
în fiecare cutie se vor afla următoarele produse alimentare şi cantități:
Făină alba de grâu – 5 pungi x 1 kg/pungă
= 5 kg
Mălai – 4 pungi x 1 kg/pungă = 4 kg
Paste făinoase – 2 pungi x 400 g/pungă = 800
g
Ulei – 4 sticle x 1litru/sticlă = 4 litri
Zahăr – 2 pungi x 1 kg/pungă = 2 kg
Orez – 4 pungi x 1 kg/pungă = 4 kg
Conserve carne vită – 5 cutii x 300 g/cutie
= 1,5 kg
Conserve carne porc – 3 cutii x 300 g/cutie
= 0,9 kg
Conserve pateu ficat de porc – 5 cutii x 200
g/cutie = 1 kg
Compot de fructe – 2 cutii x 720 ml/cutie =
1,44 litri
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Hodaia cu tincturi, poţiuni şi sănătate

Raluca Olaru a pornit recent o afacere cu produse naturale pentru îngrijirea masculină şi unisex, pe care le produce doar din plante din flora spontană.
Având la bază cunoştinţe din medicina tradiţională, dar şi din cea modernă, Raluca Olaru reuşeşte să îmbine reţetele străvechi, moştenite în familie de peste patru generaţii, dând viaţă unor
produse deosebite, naturale, potrivite pentru îngrijirea de zi cu zi.
Am descoperit proiectul Hodaia din întâmplare, căutând cu totul alte produse. M-am lăsat condusă de instinct şi am căutat date despre Raluca, cea care aveam să aflu că este în spatele acestor
produse. Norocul a făcut ca în aceeaşi zi să am ocazia de a mă întâlni cu ea. E drept, pe fugă, dar bucuria şi nerăbdarea de a afla povestea din spatele acestui proiect au fost prea mari încât să
mai amân momentul.

Raluca Olaru

Produse cu plante din flora
spontană
Lansat în plină pandemie, în portofoliul Hodaia se găsesc diferite produse precum poţiuni tradiţionale pentru îngrijirea naturală a
pielii, produse pentru păr şi barbă, produse
pentru bărbaţi, produse unisex şi săpunuri.
Concret, poate fabrica orice produs din plante medicinale: ape florale, tincturi, unguente,
uleiuri de masaj, de corp, de faţă, ser pentru
faţă, săpunuri, ceaiuri. Un aspect important
la produsele pe care le comercializează este
şi faptul că se folosesc ambalaje reciclabile.
Totodată, Raluca Olaru spune că se numără printre puţinii producători care cumpără
materie primă doar din România „M-am tot
interesat şi am descoperit că în stilul în care
eu lucrez mai este o singură firmă în România. Ei au deja clientela formată. Ingredientele pe care eu le folosesc sunt doar din România, nu iau importuri, excluzând un singur
ulei, a căror seminţe sunt tot de la noi, doar
că este prelucrat în Ungaria. În curând o sămi achiziţionez presă de ulei şi-atunci o să îl

fac eu. Dar în rest, tot ce produc are la bază
ingrediente şi plante cultivate şi culese de
mine ori de micii producători. Am o marjă
de profit foarte mică din cauza asta. La unele
produse am doar 5 – 6 lei marjă de profit, dar
important este pentru mine să existe pe piaţă
produse care sunt făcute cu plante din flora
spontană, pentru că noi avem peste 1500 de
plante medicinale, dintre care la vreo 900
este dovedit ştiinţific că au anumite efecte.
Ar fi păcat să tot importăm ingrediente sau
să cumpărăm produse cu ingrediente exotice doar pentru că sună pompos şi au multă
reclamă. De exemplu, cum ei au uleiul de
cocos, la fel avem şi noi nuca sau cătina, iar
aceasta din urmă nu o poţi compara cu nimic
din ce există în lume. E una dintre plantele
cele mai active medicinal, mai ales pentru
piele, conţine aproape toate mineralele şi vitamilele de care noi avem nevoie. E o plantă
minune pe care eu o folosesc în multe dintre
produsele mele. E greu de obţinut uleiul de
cătină şi este şi foarte costisitor, e anevoioasă munca, dar merită tot efortul. Mă bazez
foarte mult pe calitate, nu pe cantitate, motiv
pentru care atunci când culeg plantele mă
duc cât mai departe. De exemplu, am fost 20
de km până în Călimani pentru a strânge sunătoare. A durat o zi întreagă pentru a strânge două coşuri de sunătoare, dar ştiu că asta
poate avea efectul cel mai înalt pe care poate
să îl aibă ea pentru că e dintr-un mediu cât
mai curat, departe de orice sursă de poluare. Şi cam la fel fac cu aproape toate plantele”
precizează Raluca Olaru.

Produse de îngrijire pentru
bărbați
„Am început afacerea pentru că am observat că în România sunt puţini producători
de produse de îngrijire pentru bărbaţi. Eu
fac produse pentru bărbaţi şi o gamă unisex”
mărturiseşte Raluca, precizând că afacerea a
fost deschisă dintr-o nevoie de a-şi finanţa
un proiect non-profit de suflet, pe care îl are
într-un sat din judeţul Mureş pentru a duce
mai departe moştenirea medicinii tradiţionale. „Acolo am gospodăria, unde încerc să
multiplic plante medicinale pe cale de dispariţie şi să le replantez în zonele în care au
dispărut. Asta pentru că se face agricultură
în exces în zona asta şi dispar foarte multe
plante. Până şi sunătoarea în unele locuri o
găseşti doar la marginea drumului, dar în zonele în care ar fi dus-o cel mai bine a dispărut pentru că se decopertează păşuni. Când
le scot din zonele cu risc le replantez direct
în zone apropiate de terenul respectiv, dar
acolo unde consider că terenul nu va fi arat.
Încerc să nu le duc prea departe de zona în
care cresc pentru că altfel aş intra prea adânc
în natură şi aş modifica-o” menţionează Ra-

luca Oraru.
Paşii în lumea miraculoasă a plantelor i-au
fost ghidaţi de bunica ei, de unde Raluca a
moştenit dragostea faţă de natură. „Ultima
în familie a fost bunica alături de care eu am
crescut, ea era vraci în Moldova. Pe vremea
aceea nu era cea mai mare plăcere pentru
mine să umblu pe coclauri şi să strâng plante din care să fac tot felul de leacuri, dar în
timp a devenit o pasiune. Ca meserie am
ales cultura şi artele, dar cumva rădăcinile
tot m-au tras spre natură. După ce am terminat în 2009 facultatea, m-am reapucat mai
intens de partea de folclor medical, etnobotanică, etnomedicină şi am început iarăşi să
îmi vizitez bunica şi să mă reînveţe lucrurile
pe care mi le spunea când eram mică. Am
făcut multă cercetare pe teren pentru că mă
interesa să văd cât mai mulţi vraci, să văd şi
alţii cum se folosesc de aceleaşi plante” spune Raluca, care-mi dezvăluie că la vârsta de
cinci ani a făcut prima tinctură şi la şase ani
primul săpun.
Aşa a început totul. S-a implicat mai ştiinţific pe acest domeniu, a studiat autodidact
farmacie şi medicină. Apoi, după facultat, a
plecat în Germania unde a continuat studiile
alături de studenţii de la facultatea de medicină. „În ţară mai făceam săpun, pictam să
mă pot întreţine la facultate. În străinătate
am făcut primele ateliere cu copii mici, unde
mă axam mai mult pe partea ecologică, importanţa protejării naturii. Am văzut că merge frumos cu grupuri, apoi au urmat ateliere
despre cum se folosesc corect plantele medicinale, urmate de ateliere de bază despre cum
să faci un unguent, o tinctură, un ulei. Astfel
am reuşit să ies din cochilia mea în care făceam doar pentru mine, prieteni şi familie şi
am început să fac şi pentru străini”.
Întoarsă acasă, şi-a dat seama că e momentul
să facă ceva cu toate cunoştinţele acumulate.
„Am putut să intru pe piaţă doar după ce am
reuşit să mă încadrez în legalitate cu tot ce
înseamnă autorizaţii. Nu m-am gândit că o
să fie aşa de complicat şi costisitor, dar asta
nu înseamnă că e imposibil. Au durat foarte mult actele pentru că eu deja produsele le
aveam dezvoltate. Am zeci de reţete pentru
un produs, dar eu le-am ales pe cele mai po-

trivite pentru uz general. Înainte de a scoate
la comercializare un produs, îl trimit la Ministerul Sănătăţii pentru a fi certificat, dar
şi pentru a fi testat dermatologic. Încerc să
patentez fiecare produs, fiecare reţetă. Sunt
reţetele mele pe care eu le-am dezvoltat”
Raluca face des naveta între gospodărie şi
Topliţa, unde are laboratorul, locul unde
sunt prelucrate plantele. La gospodărie are o
parte din plantele care nu supravieţuiesc la
munte, iar la Topliţa are plantele medicinale
care sunt mai puternice, cele care nu supravieţuiesc la zona de câmpie. „Am noroc cu
soţul meu care mă ajută mult la gospodărie.
A fost nevoie ca pentru fiecare produs să
avem certificat de producător, de culegător.
Pentru fiecare ingredient ai nevoie de analize. La produsele pe care nu le avem încă
scoase la comercializare, suntem în proces
de obţinere a acestor acte. Toate produsele pe
care le produc sunt naturale. Singurul produs
la care folosesc chimicale este săpunul, care
conţine şi sodă caustică. Nu este săpun adevărat fără sodă indiferent de cine ce ar zice.
În rest, toate produsele mele se pot mânca”
menţionează Raluca.

De unde numele?
“Povestea numelui e simbolică și începe în
2016, când eram în căutarea unui cuib pentru a putea da naștere acestui proiect. Așa am
ajuns în Hodaia, un sat în prag de dispariție
în județul Mureș, lângă Fărăgău în care mai
locuia un singur domn, foarte bătrân. În anul
următor, Hodaia a rămas fără ultimul locuitor, iar casa lui a fost dărâmată și transformată în teren agricol. Hodaia a mai rămas acum
vie doar în sufletele noastre. N-am reușit să
salvăm cătunul de care am prins drag, însă
numele lui ne-a inspirat în mod neașteptat.
Ne-a dus cu gândul la hodaie, un cuvânt care,
în zona Transilvaniei, înseamnă odaie, dar și
gospodărie, stână, vatră a satului. Deși nu
are o origine clară, acest cuvânt simbolizează
rădăcinile noastre, sursa bucuriei și liniștii
sufletești.” povesteşte Raluca chiar pe site-ul
unde îi găsim produsele.
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AGRICULTURĂ

Afine din Călimani – de la drag de agricultură la afacere de familie

Codruţa ROMANŢA

Se ştie despre afine că sunt fructe cu diverse beneficii, iar gustul acestora, indiferent de forma aleasă pentru consum este inconfundabil. La Bistra Mureşului, la Poalele Munţilor Călimani, o familie
pasionată de agricultură a înfiinţat o cultură de afini, cu trei soiuri. De admirat pasiunea şi dorinţa de a învăţa cât mai multe despre acest produs, în contextul în care au trecut ani buni de la
primul gând până la punearea ideii în practică.

Ideea i-a venit în anul 2006 în timp ce se
afla la un curs de formare ofiţeri în Armată
Română. „Fiind un corp de infanterie, patrulam pe dealuri, făceam instrucţie tactică.
Acolo erau nişte câmpuri altfel decât cele pe
care le ştiam eu, mai precis erau nişte dungi
de plastic pe care creştea ceva. Erau afini de
cultură dintr-un soi american. Pentru mine,
chiar dacă eram obişnuit cu agricultura, era
o noutate, iar asta m-a făcut curios” spune
Călin Cheiţă.
De aici şi până la prima plantă sădită au mai
trecut câţiva ani, perioadă în care a învăţat
tot ce se poate învăţa despre o astfel de cultură. „Mi-a luat aproximativ 6 ani să mă documentez, ţinând cont că investiţia iniţială este
foarte mare. Un hectar de livadă cu afini pe
care să-l faci ca la carte poate merge undeva la 35.000 – 40.000 de euro. Am participat
la cursuri şi începuseră să se înfiinţeze şi în
România pepiniere. Erau la Baia Mare două
pepiniere, iar respectivii au mai organizat
cursuri, am tradus din literatura de specialitate nord-americană pentru că ei, alături de
sud-americani sunt mari producători. În toţi
aceşti ani am învăţat, iar în 2012 m-am hotărât să plantez. Întreținerea plantației o facem
în familie. Tata e manager general, mama
e inginer horticol și se ocupă de sănătatea
plantelor, eu mă ocup de întreținere, logistică și vânzare, cumnatul - soțul surorii mele
- de partea tehnică a instalațiilor, sora de
finanțe, iar copiii deocamdată sunt experți în
analiza organoleptică. Bineînţeles că la nevoie toți membrii familiei se ocupă de același
lucru” precizează Călin Cheiţă.

Afinul are nevoie de soluri acide
Cei care se gândesc la înfiinţarea unei plantaţii de afin trebuie să ştie că afinul este o
plantă care se dezvoltă pe soluri acide. „Cele
mai multe terenuri chiar dacă sunt acide şi
au PH-ul corespunzător este posibil să fie nevoie să mai adaugi nisip, un fel de turbă specială care se adaugă la rădăcină. La noi chiar
dacă a fost solul acid, a fost nevoie să adăugăm mult substrat, multă turbă. Am adus din
Lituania 200 de metri cubi la un hectar.
În 2012 nu ştiam foarte multe despre întreţinerea plantaţiei, afinul este o plantă care are
nevoie de apă ca să se dezvolte, apă care de
multe ori trebuie oferită zilnic. Aşa că cine se
gândeşte la o investiţie în planta asta trebuie
să ia în considerare şi un sistem de irigaţii.
Sistemul de irigaţie pentru un hectar a costat aproximativ 10 mii de euro, mărturiseşte
Călin Cheiţă.
Pentru ca o plantaţie de afin să aibă randament, e nevoie de lucrări agrotehnice care
presupun arat, discuit, frezat, iar pământul
trebuie să fie foarte bine mărunţit. „Afinul
are nişte rădăcini foarte subţiri care intră
greu în sol şi atunci solul trebuie să fie destul
de afânat, uşor nisipos, să nu fie greu, lutos,
cleios şi să nu băltească pentru că excesul de
apă dăunează” explică Călin Cheiţă.
Călin Cheiţă a plantat împreună cu familia la
început pe o suprafaţă de un hectar aproximativ 4000 de puieţi de afin. În urmă cu doi
ani s-au extins cu încă două hectare.
Cheltuiala a început să se amortizeze în anul
patru de la plantare. „În anul doi de la plan-

tare încep să rodească, nu ceva semnificativ,
în medie undeva la 500 de grame pe plantă.
Afinul ajunge la maturitate cam la 6 – 7 ani
de la plantare şi se pot obţine dacă se aplică
tehnologia corespunzătoare în medie 10 – 15
tone la hectar. Totul depinde şi de factorii de
mediu” spune Călin Cheiţă.
Pentru a putea fi prezenţi pe piaţă o perioadă
mai lungă de timp în cursul anului, au plantat mai multe soiuri de afine, cu perioadă
de coacere diferită. ”Momentan avem trei
soiuri: unul timpuriu care începe să se coacă începând cu 20 iunie până prin 20 iulie,
un soi de sezon care se coace cam din 5 – 7
iulie până pe la 1 august şi un soi târziu care
merge până prin 15 septembrie” a menţionat
Călin Cheiţă.

la 3 – 5 kilograme şi se întorc în magazinele
noastre în caserole de 125, 250 de grame la
preţuri duble” specifică Călin Cheiţă.

Cerere mai mare decât oferta

Planuri pentru certificare
ecologică

Recoltarea se face manual, bob cu bob. Vânzarea afinelor se face în mare parte engros.
Aproximativ 95% din fructele recoltate se
livrează extern, ajungând spre ţări precum:
Spania, Olanda, Marea Britanie, Germania.
„Nu a fost greu să intrăm pe piaţa externă
pentru că sunt şi alţi cultivatori în România
şi suntem parte a unui angrenaj mai mare.
Dacă teoretic mâine aş avea 100 de tone le-aş
vinde pentru că piaţa europeană unde ne îndreptăm noi reuşeşte să consume foarte mult.
În schimb se întâmplă un fenomen ciudat.
Noi vindem la export, fructul ajunge vrac
acolo şi se întoarce în România sub forme de
mici caserole. Concret, noi vindem ambalat

Anul acesta au câştigat un proiect cu finanţare europeană şi speră ca pe viitor să şi proceseze fructele. „Este vorba de o linie de procesare sucuri din fructe. Este un fel de remorcă
tehnologică mobilă, care are drept scop obţinerea de sucuri proaspete din fructe prin
presare la rece, având şi pasteurizator. Prin
diverse combinaţii de fructe se poate obţine
un suc natural, care poate fi îmbuteliat şi comercializat. Dar până atunci încă e mult de
muncă pentru că ne dorim să scoatem un
produs de calitate, ca ceea ce există pe etichetă să fie şi în sticlă” a specificat Călin Cheiţă.

„Suntem în curs de certificare ecologică. Prin
sistemul de irigaţie se pot administra şi fertilizanţi. Până anul trecut foloseam şi noi doze
mici de fertilizanţi de sinteză, dar începând
cu anul acesta am renunţat la ei dorindune să trecem la agricultura ecologică. Este
o perioadă de conversie de trei ani. Practic
de anul viitor, din anul doi vom putea obţine
un precertificat prin care putem să dovedim
că suntem în curs de certificare. Cu acest
certificat se pot vinde la un preţ mai bun” a
concluzionat Călin Cheiţă, care îşi doreşte ca
pe viitor să-şi extindă plantaţia cu încă trei
hectare.

Artă şi Ecologizare marca Green Reghin
Voluntarii Green Reghin s-au reîntors în natură pentru a reîncepe acţiunile de ecologizare în zonele des vizitate de cei
care lasă în urma lor deşeuri. Primul eveniment a avut loc la
sfârşitul săptămânii trecute, reuşind să adune zeci de voluntari care au îmbinat utilul cu plăcutul.
„Duminică am avut un eveniment de ecologizare la Pădurea Rotundă. Am curăţat partea dreaptă a pădurii. Ce mi-a
plăcut mie cel mai mult a fost faptul că am avut 15 voluntari
noi. Asta pe lângă faptul că am început anul cu 38 de voluntari, acum suntem 75. Am reuşit să strângem 60 de saci de
gunoi, iar seara, după ora 21.00 am avut o difuzare de film,
la care au luat parte 30 de participanţi. Un moment frumos
al serii a fost faptul că la finalul filmului cei prezenţi au aplaudat. Vom avea în fiecare sâmbătă câte o difuzare de film,
iar duminica acţiunea de ecologizare. Scopul nostru este de

a face difuzarea de film înaintea ecologizării, tocmai pentru
ca omul să vină în mizerie, iar la final să vină în curăţenie, să
vadă ce înseamnă o muncă de voluntariat şi pasiunea pentru
ceea ce facem noi. Anul acesta ne-am propus să desfăşurăm
opt evenimente. Cum anul trecut am promovat cultura muzicii electronice, anul acesta dorim să ne axăm pe promovarea
filmelor. După fiecare eveniment de ecologizare vom putea
urmări un film, în aer liber cu respectarea distanţării sociale,
bineînţeles. Suntem conştienţi că în această perioadă în care
autorităţile au fost focusate pe alte probleme, nu au avut timp
să se concentreze pe natură şi atunci e nevoie de noi. Orice
voluntar nou e bine venit. Voluntarii de anul trecut au rămas
implicaţi în proiect” a precizat Alex Mantello, coordonator
Green Reghin.
Aşadar, luna august va fi o lună plină de evenimente organi-

zate de Green Reghin. Perioadele 1 – 2 august, 8 – 9 august,
15 – 16 august vor fi dedicate atât serilor de filme în aer liber,
dar în special ecologizării, în locaţii precum: Pădurea Rotundă, Pădurea Dedradului, dar şi Râul Mureş. Filmele care vor
fi difuzate în următoarea perioadă sunt: Parasite, Billion Star
Hotel, La Vita e Bella. Serile de sâmbătă le putem petrece vizionând un film în aer liber, iar a doua zi, duminica dăm o
mână de ajutor, la o sesiune de ecologizare. Tot ce trebuie să
facem este să avem la îndemână o mască de protecţie şi dorinţa de a reda naturii frumuseţea.
Cei care doresc să participe la evenimente trebuie să se înscrie completând formularul pe care-l pot găsi pe pagina de
facebook MAL Events.
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BoniKrea - arta bijuteriilor croşetate

Codruţa ROMANŢA

Trăim vremuri în care produsele lucrate manual încep încet să fie apreciate de publicul larg. Purtarea unei bijuterii lucrate atent nu doar că te pune în valoare şi îţi înfrumuseţează ţinuta, dar
este şi un sprijin pe care-l poţi oferi producătorilor locali.
Ultimele luni au fost ciudate pentru toţi, punându-şi amprenta asupra noastră sub diferite forme. “Pandemia m-a afectat în primul rând emoţional. Din fericire comenzile continuau să vină, deci
reuşeam să lucrez, iar acest lucru îmi oferea speranţă. De pictură pe faţă nu putea fi vorba aşa că am încercat să pictez zilnic pe mine pentru a nu ieşi din practică. Acest lucru m-a ajutat foarte
mult să evoluez, dar şi să trec peste zilele cele mai grele” mărturiseşte Monika Benedek.
Reghineanca Monika Benedek are mai bine de cinci ani de când a făcut din pasiunea ei o afacere. Prin lucrările sale pictate şi croşetat s-a făcut remarcată atât pe plan local, cât şi internaţional,
în contextul în care lucrările sale ajung deseori peste hotare.
Aşadar vorbim astăzi despre Monika Benedek, reghineanca din spatele proiectului BoniKrea, cea care dă altă formă aţei, realizând
bijuterii croşetate, dar şi culorilor, prin pictura pe faţă.
Pasiunea pentru croşetat şi-a făcut loc în inima ei încă din copilărie, fiindu-i insuflată în
familie. “Cred că aveam vreo 9- 10 ani când
mama m-a învăţat să brodez şi să tricotez, iar
naşa să croşetez” mărturiseşte Monika Benedek.
Ideea proiectului BoniKrea a început pe
când lucra ca asistent medical la un cabinet
oftalmologic. Atunci a fost momentul când
şi-a dat seama că a venit timpul să-şi ducă
pasiunea la un alt nivel. A realizat că din
croşetat se pot face lucruri deosebite, ideale
pentru a fi purtate pe post de podoabe.” Îmi
doream să realizez ceva croşetat, modern,
potrivit pentru zilele noastre. Trebuia să fie
un produs frumos, să iasă în evidenţă, care să
fie purtat cu drag şi să aducă zâmbete şi celor
care îl poartă, dar şi mie, cea care-l creează.
Aşa că bijuteriile păreau o idee bună. Artista din mine nu avea linişte. Aveam o dorinţă
foarte mare de a crea, ceea ce nu puteam face
paralel cu locul de muncă. Am început să
croşetez câte puţin, mai ales pentru prietene,
iar cererile erau tot mai multe.
Am decis cam după un an, perioadă care
a fost oarecum de probă, că îmi doresc o
mică afacere din această pasiune, aşa că am
renunţat la locul de muncă pentru a mă putea dedica mai mult. Aveam încredere că va
funcționa şi am riscat. Până în momentul
de faţă se pare că am hotărât bine. Prima
comandă croşetată a fost un set de bijuterii,
colier şi cercei flori de maci. Îmi amintesc
foarte bine de ele şi acum” povesteşte Monika Benedek.
De obicei lucrează pe comandă, iar când
timpul liber îi permite, îi place să realizeze
produse noi pentru că are multe idei care
aşteaptă să fie puse în practică. Uneori participă la târguri, unde produsele expuse de
ea sunt admirate şi cumpărate de mulţi vizitatori. Cu toate acestea încearcă să aleagă cu
atenţie evenimente pentru a putea şi picta în
cadrul lor.

Inspiraţia vine din natură
“Inspiraţia vine în primul rând din natură,
din flori, dar şi culorile mă inspiră foarte
mult. Privind culorile, în mintea mea întotdeauna prinde contur câte o bijuterie. Uneori
îmi ajunge să privesc o persoană sau să vorbesc cu ea şi mă inspiră, îmi închipui cam ce

bijuterie ar purta sau ce ar avantaja-o. Uneori fac schiţe pentru bijuterii, mai ales când
este vorba de comenzi mai speciale. Altă dată
doar încep să croşetez şi mă bucur de ceea
ce iese... Ambele metode mă încântă la fel
de mult. Sunt doar sentimente total diferite,
pentru că la primul sunt nişte aşteptări, idei,
cerinţe venite din partea clientei, care trebuie
respectate şi îndeplinite pentru ca rezultatul
să fie perfect. Este o satisfacţie foarte mare
dacă clienta este mulţumită, fericită cu bijuteria pe care o poartă. Libertatea alcătuirii
unui produs este foarte preţioasă şi bucuria
este şi mai mare când cineva se regăseşte în
el şi dorește să îl poarte” spune Monika Benedek.
Materialele folosite sunt alese de Monika cu
mare atenţie. Foloseşte aţă de bumbac de calitate foarte bună, dar pe lângă aţă, în lucrările ei mai găsim accesorii precum baze pentru cercei sau coliere din lemn, mărgele din
lemn ori sticlă, accesorii din metal precum
cupru antic, dar şi piele, care este reciclată.
Toate acestea, combinate cu aţa, dau un produs final de admirat.
Majoritatea clienţilor sunt din ţară sau din
Ungaria. Cele mai cerute produse sunt cerceii cu flori croşetate ori cele combinate cu
piele, şnururi, pe baze de lemn. “Sunt câteva piese de bază care sunt preferate. Ele sunt
deja clasice - BoniKrea. De exemplu, colierele mari, alcătuite din multe floricele minuscule croşetate, foarte colorate sau pe varianta
bej – alb - crem. Ele sunt create în acelaşi stil,
însă fiecare este diferit şi unic prin forma
floricelelor şi prin culoarea lor. Acestea sunt
nişte bijuterii care te scot din anonimat. Sunt
bijuterii statement, datorită cărora doamnele sunt remarcate oriunde şi se pot combina,
accesoriza cu foarte multe ţinute pentru că
dau o eleganţă deosebită întotdeauna” precizează Monika Benedek.

Pictura pe faţă
Cum spuneam încă de la început, pe lângă
croşetat şi-a făcut loc în inima ei şi pictura
pe faţă. “Ideea picturii pe faţă mi-a venit la
un festival, unde băieţelul meu a fost pictat
în tigru. A fost fericit toată ziua jucându-se
de-a tigrul şi mi s-a părut minunat. Pictura,
desenul, de asemenea sunt pasiuni din copilărie şi pictura pe faţă mi s-a părut o idee
bună. Am urmat câteva cursuri, am învăţat
tehnici şi s-a adeverit că cele două activităţi,
realizarea bijuteriilor şi pictura pe faţă se
completează foarte bine.
Pictura pe faţă este ideală la diferite eveni-

mente, petreceri, zile de naştere, botezuri,
nunţi. Copiii sunt foarte entuziasmaţi şi
interesaţi întotdeauna de pictură şi le face
plăcere să intre în pielea personajelor din
poveşti şi desene animate. Pe mine personal,
festivalurile mă atrag cel mai mult, pentru că
au o atmosferă mai specială şi genul acesta
de activităţi se potrivesc atât de bine în acel
context. Acolo şi adulţii se simt mai liberi şi

tot mai mulţi aleg să fie pictaţi, bineînţeles cu
modele potrivite” spune Monika Benedek.
Monika Benedek are multe planuri de viitor, printre care una dintre dorinţe este să-şi
deschidă un magazin online sau un atelier de
creaţie.
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Proiect REGIO de mobilitate urbană în valoare de aproape
32.000.000 lei la Reghin

Municipiul Reghin urmează să achiziționeze
10 autobuze hibrid prin proiectul „Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin, județul
Mureș” finanțat prin Programul REGIO, Axa
Prioritară 3. Valoarea totală a proiectului este
de 31.709.344 lei. Un astfel de autobuz a fost
introdus pentru o perioadă de 2 săptămâni pe
rutele din oraș, pentru testare. Noile mijloace
de transport în comun dispun de rampă de
acces atât pentru persoanele cu dizabilități,
cât și pentru cărucioarele pentru copii, precum și locuri speciale destinate. În plus, o dată
cu introducerea acestor autobuze hibrid va fi
integrat și sistemul de e-ticketing.
Un oraș în dezvoltare are nevoie de un sistem de transport la standarde europene,
iar acest proiect reprezintă un prim pas în
acest sens. În concordanță cu cerințele europene, Planul nostru de Mobilitate urbană
a subliniat că se impune achiziționarea unor
astfel de mijloace de transport în comun. Ne
dorim creșterea atractivității transportului
public urban și îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră și creșterea numărului
de pasageri transportați în oraș cu mai mult
de 125%, inclusiv persoanele cu dizabilități
care vor avea acces la stațiile și în mijloacele
de transport concepute pentru a fi folosite de
către aceștia cu ușurință. Vrem să mutăm accentul de la o mobilitate bazată pe utilizarea
autoturismelor, la utilizarea transportului
public și a alternativelor menite să reducă
poluarea precum mersul pe jos și utilizarea
bicicletei ca mijloc de deplasare.
De asemenea, vom interveni, prin acest proiect, în modernizarea străzilor Axente Sever,
Ierbus, Salcâmilor și Câmpului-Sector 1 și a
mai mult de 3,5 km de trasee pietonale, reabilitarea a două stații de autobuz, iar pe Strada Salcâmilor este prevăzută realizarea unei
a treia benzi de circulație dedicată autobuzelor, până la sfârșitul anului 2023.

Asociere între municipiul
Reghin și Fundația pentru
protecția animalelor ”Robin
Hood” Austria

Consilierii reghineni au aprobat asocierea dintre municipiul Reghin şi Fundaţia pentru protecţia animalelor „Robin Hood” Austria. Acest parteneriat are ca scop iniţierea
unor campanii de sterilizare a câinilor de pe raza municipiului Reghin, în condiţiile prevăzute în Convenţia de
asociere. Astfel a fost aprobată alocarea din bugetul local a
sumei de 5000 de lei necesară în vederea susţinerii acestor
campanii de sterilizare.
Conform Convenţiei aprobate între cele două părţi, Fundaţia pentru protecţia animalelor „Robin Hood” Austria
va executa acţiunile de sterilizare a câinilor prin intermediul cabinetelor veterinare colaboratoare ale fundaţiei.
Colaborări între fundaţie şi municipiul Reghin în vederea
protecţiei câinilor cu/fără stăpând există din anul 2011.
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Nicoleta Man – prietena copiilor din bibliotecă

Codruţa ROMANŢA

Astăzi vorbim despre carte. Despre pasiunea cu care îţi poţi face meseria printre cărţi, chiar şi la sat unde poţi insufla dragul de carte celor mici.
Nicoleta Man este bibliotecar la Biblioteca din Ibăneşti de 20 ani. Un om devotat meseriei, pasionat de cărţi, de citit, pasiune pe care şi-a dorit de la bun început să o dea mai departe prin diferite
activităţi în care rolul principal îl are cartea.

Nicoleta Man
„La început când le vedeam pe colegele mele
de atunci mă întrebam oare eu când voi avea
15 – 20 de ani vechime? Şi uite că au trecut şi
nici nu îmi dau seama cum. Trebuie să fii implicat, ceea ce faci să faci cu sufletul” spune
Nicoleta Man la începutul discuţiei noastre.
Chiar dacă fondul de carte al Bibliotecii din
Ibăneşti este de peste 10 mii de cărţi, astăzi,
cei care trec mai des pragul bibliotecii sunt
elevii, adulţii fiind într-un procent destul de
mic. „Chiar dacă e vacanţă sunt copii care vin
şi împrumută cărţi pe care cadrele didactice
le-au recomandat ca lectură de vacanţă. Fie
vine copilul, fie mă sună părintele copilului
care e interesat ca cel mic să citească. Pot să
spun că majoritatea copiilor care au o plăcere
pentru citit sunt din cei pe care i-am format
eu, prin proiectul iniţiat în 2017, intitulat „O
oră în bibliotecă” pe perioada vacanţei. Mi-

dar din păcate astea sunt vremurile în care
trăim” îmi povesteşte Nicoleta Man.
am dorit să fac ceva pe timp de vară pentru
copii, o iniţiativă care a prins foarte bine în
rândul copiilor, dar şi în rândul părinţilor,
care s-au bucurat că preţ de două ore îşi pot
lăsa copiii în siguranţă. Deşi iniţial începusem cu o oră am realizat că timpul nu este
suficient pentru desfăşurarea activităţilor aşa
că am prelungit durata. Erau foarte mulţi copii, erau zile când aveam chiar şi 23 de copii.
Regula de bază era să nu folosim calculatorul
deloc. Începeam cu o poveste, apoi ne jucam
pe echipe fie în sală fie în curte. Am încercat
să-i învăţ să se integreze în echipă, să socializeze. M-am bucurat că s-au legat prietenii
între ei pentru că nu au fost copii doar de la
şcoala din Ibăneşti, ci veneau şi din satele
aparţinătoare comunei ori chiar şi din comuna vecină. Chiar şi acum mă mai sună
părinţii să mă întrebe când ne mai întâlnim,

Online în lumea cărţilor
Chiar dacă vremurile în care trăim în prezent nu ne permit să facem tot ce ne dorim,
fiind recomandată distanţa socială, Nicoleta
şi-a dorit să fie în continuare alături de copii
şi să le prezinte cartea altfel, sub altă formă.
Aşadar, începând cu data de 1 Iunie postează
pe pagina Bibliotecii din Ibăneşti filmuleţe
scurte cu poveşti citite de ea, invitându-i astfel online pe cei mici să intre în lumea cărţilor. „Am văzut că de 1 Iunie nu puteau fi sărbătoriţi copiii aşa cum se cuvine. Am văzut
la alţi colegi din ţară care de Ziua Copilului
le-au citit poveşti. Şi-atunci mi-am zis că de
ce să fie citite aceste poveşti doar de 1 Iunie,
pentru că şi în alte zile ar vrea copilul să asculte o poveste. Aşa că, începând de atunci,

în fiecare zi le-am citit o poveste, care s-a
transformat în „Povestea de seară”. Sunt poveşti scurte, poveşti pe înţelesul lor, legende,
basme, şi am văzut că a prins interes. Ideea
a fost de la început că nu am să le spun titlul
cărţii până la finalul poveşti, când îi invit la
bibliotecă să împrumute cartea pentru a citi
mai multe poveşti din volumul respectiv. Şi
într-adevăr am avut solicitări de a împrumuta cartea pentru a citi şi alte poveşti” îmi spune Nicoleta Man.
Chiar dacă nu reuşeşte să posteze zilnic aceste poveşti, filmuleţele au prins foarte bine în
rândul celor mici, aşteptând cu nerăbdare să
asculte o nouă aventură povestită prin vocea
caldă a Nicoletei. „În limita timpului o să
continui să le citesc pentru că am observat că
cei mici o aşteaptă deja. Şi chiar dacă ar fi să
asculte doar zece copii povestea e ca şi cum
aş lucra cu ei aici în bibliotecă, iar eu sunt
mulţumită” a precizat Nicoleta Man.

Lucrări de reparaţii după inundaţii şi extindere a canalizării în Ibăneşti

În această perioadă sunt în desfăşurare lucrările de extindere a reţelei de canalizare în
comuna Ibăneşti, lucrări pe care cetăţenii le
aşteaptă nerăbdători.
„Lucrările pentru introducerea canalizării
se desfășoară în paralel pe două sectoare
din comună: în zona școlii din Ibănești Sat
și în zona drumul județean - ”La Patriț”. ”La
Patriț” e o zonă care se dezvoltă, se va construi, ulterior se va putea extinde canalizarea.
Este vorba de lucrări de extindere a canalizării, prin PNDL. Anul acesta facem o parte
din ele pentru că nu prea sunt firme care să
execute lucrurile. Vine câte o firmă, ia un lot
pe care-l execută apoi se lasă. Licitaţia s-a repetat de multe ori până a venit această firmă”
a precizat primarul Dan Vasile Dumitru.

Reparații după inundații
După ce ploile din luna iunie au făcut ravagii
pe Valea Gurghiului, administraţiile locale
s-au văzut nevoite să intervină acolo unde

inundaţiile au provocat stricăciuni. În comu-

na Ibăneşti, comună grav afectată de inundaţii, administraţia locală a luat imediat măsurile necesare pentru refacerea anumitor zone
care au necesitat intervenţie urgentă. „Până
în prezent, au fost refăcute și aduse la o stare satisfăcătoare circulației drumurile grav
afectate din comună: Gropi, Pietroasa, Pârâul Mare, Dulcea, Brădețelu. Încă mai este
de lucru pentru a le aduce la un stadiu optim circulației. Albiile pâraielor Pietroasa și
Micolea au fost decolmatate, iar şanțurile de
la drum din zonele afectate au fost curățate.
Ploile repetate le-au colmatat din nou, fiind
nevoie de întreținere periodică. Tuburile au
fost curățate, cele cu diametru mic au fost
înlocuite cu altele mai largi. În perioada

următoare vom continua reparațiile și vom
veni, cu utilaje, în ajutorul familiilor pentru
curățarea terenurilor afectate de inundații.
Acum lucrăm la proiectul tehnic de reparaţii
pentru că trebuie reparate după o anumită
procedură, trebuie făcută expertiză. Începem
reparaţiile cât de curând la drumurile afectate de inundaţii. Am primit de la Guvern
2.950.000 de lei pentru refacere drumuri
comunale, străzi şi podeţe, doar că trebuie
respectată procedura de atribuire, iar asta
înseamnă timp” a precizat primarul comunei
Ibăneşti, Dan Vasile Dumitru.
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La mulţi ani, Radio SON Reghin!

De 22 de ani suntem pe frecvenţa 87,8 FM la Radio Son
În data de 24 iulie s-au împlinit 22 de ani de când Radio Son oferă ascultătorilor ştiri pe hituri, 24 de ore din 24. Sunt 22 de ani de când s-a auzit pe post pentru prima dată “How Much Is The
Fish?” de la Scooter.
În spatele Radio SON Reghin au stat de-a lungul anilor oameni minunaţi, cu o pasiune acerbă pentru radio, oameni care în cei 22 de ani au contribuit în diferite perioade la bunul mers al radioului. Acum viaţa multora dintre ei le-a călăuzit paşii spre alte direcţii, însă trebuie să le mulţumim tuturor celor care au fost şi sunt parte din această familie de sonaţi.
Aşa că ne-am propus ca astăzi, în zi de sărbătoare, să depănăm amintiri cu cei care stau în
prezent în faţa microfonului, cu acei oameni a căror voce o auzim zilnic pe frecvenţa 87, 8
FM. Sunt amintiri care îi învăluie în emoţii, dar haideţi să vedem cum a fost începutul fiecăruia la pupitrul Radio Son Reghin.
Nu ştiu cum sunteţi voi, dar eu trebuie să mărturisesc că m-am îndrăgostit iremediabil de
vocea lui Ghiţă Zileriu din prima clipă în care l-am auzit. E drept că au trecut ceva ani de
atunci, dar încercam mereu să asociez vocea lui cu un chip. În cele din urmă am avut ocazia
să-l cunosc, pe veteranul echipei Radio Son, Ghiţă Zileriu.
Ghiţă are o oarecare emoţie în glas de fiecare dată când îi cer să-mi vorbească despre începuturile la acest radio. “Nu-mi amintesc prea bine pentru că a trecut mult timp de atunci. Eram
DJ la Black când am auzit că se deschide un radio. Am vorbit cu nişte prieteni, am vorbit cu
patronul din acea perioadă despre ce au ei nevoie şi despre ce aş putea să ofer eu. Am început
cu Son Nostalgic, Top Nostalgic, emisiuni de suflet, muzică de calitate. A fost o perioadă
frumoasă... Informaţii nu erau, nu era internet, era mai mult din amintiri ce ascultam eu la
Europa Liberă. Plus citeam din acel celebru Disco-ghid-rock pe care cu mari intervenţii am
reuşit să mi-l procur şi din care puteam oferi date despre trupe, interpreţi, piese. A fost ceva
plăcut şi pentru Reghin cel puţin era o noutate. Uite că au trecut anii, iar eu sunt tot aici. Sper
ca cei tineri vor îmbătrâni ascultând Radio Son. Le doresc sonaţilor să fie în continuare pe
87,8 FM, să ne auzim cu bine şi anul următor. Sper că vor apărea şi alţii interesaţi să ducă ştafeta mai departe pentru că totul e în continuă schimbare şi la un moment dat vine schimbul.
Aşadar, până la o nouă întâlnire, să auzim numai de bine” ne-a transmis Ghiță Zileriu, vocea
inconfundabilă a radioului.

Ghiţă Zileriu
Până în urmă cu mai bine de un an, dimineţile Radio Son începeau pentru asculătorii Radio
Son alături de Dora Patron, cea care ne servea „Cafeaua de dimineaţă”. Dora face o pauză
scurtă, motivată, aflându-se încă în concediu de creştere a copilului. Aşa că vorbim în şoaptă,
nu de alta, dar nu am vrea să-i stricăm somnul celui mic.
“A mai trecut un an, un an din viaţa radioului alături de care am crescut, un an de când ascult
Radio Son de acasă, un an de când sunt mamă, iar acum a venit rândul fiului meu să asculte
Radio Son şi să numere anii.. Îi las moştenire radioul. Aşa încep dimineţile la noi: pornim
radioul şi pregătim micul dejun. Radioul e primul lucru pe care mi-l arată Patrick când intrăm în bucătărie, iar ziua nu decurge bine dacă nu ascultăm muzică.
Mi-e dor de studio, iar în acest an mai dificil, îmi permit să devin nostalgică şi să privesc în
urmă cu 9 ani, în ziua care am spus pentru prima dată „bună ziua dragi ascultători...” în care
glasul tremura de emoţie şi îmi doream ca totul să iasă bine şi să devin pentru ascultători
o companie plăcută. Acum aştept cu aceeaşi emoţie, dar de această dată cuprinsă şi de dor,
să revin în faţa microfonului, să pregătesc playlist-ul, să-mi pun căştile pe urechi şi să spun
„bună dimineaţa, dragi sonaţi, sunt Dora Patron şi savurăm împreună Cafeaua de Dimineaţă
aici la Radio Son”. La mulţi ani, Radio Son, sonaţi şi dragi colegi! Ne reauzim în 2021” ni se
destăinuie Dora Patron, nerăbdătoare să revină alături de sonați.

Ionela Pop
În fiecare dimineaţă, după ce v-aţi servit cafeaua, Ionela Pop vă introduce în lumea “Pur şi
Simplu FM”, o emisiune care aduce în difuzoarele radiourilor noastre informaţii din domenii
precum sport, curs valutar, monden, muzică etc. Pentru Ionela, începutul la Radio Son a fost
unul presărat cu emoţii, dar iată că sunt 14 ani de când ascultăm vocea ei în fiecare dimineaţă.
“Aveam 19 ani când am intrat în echipa de la Radio Son. Pentru mine a fost o bucurie să descopăr lumea radioului şi să rămân în ea atâta timp. Despre prima emisiune îmi amintesc şi
astăzi cu drag. “Pur şi Simplu FM” de la ora 10:00 la ora 14:00. Primele cuvinte erau cam aşa
“Bun găsit la Radio Son, sunt Ionela Pop şi vă invit să rămâneţi alături de mine pe frecvenţa
87,8 FM”. Îmi tremura vocea şi eram tare emoţionată. Eram oarecum speriată, dar totodată
încântată să-mi ascult vocea pe radio. La finalul primei emisiuni eram deja nerăbdătoare să
vină a doua zi pentru a învăţa lucruri noi şi să fiu din nou live.
M-am maturizat şi am acumulat experienţa profesională care m-a adus în fiecare zi pe frecvenţa 87,8 FM. La mulţi ani tuturor sonaţilor şi la mulţi ani tuturor celor care ascultă Radio
Son. Încercăm să oferim informaţii 24 de ore din 24, să-i ţinem la curent pe reghineni, dar şi
pe topliţeni cu tot ceea ce se întâmplă în municipiile Reghin şi Topliţa pentru că ne auzim şi
acolo” ne mărturisește pur și simplu, Ionela Pop.
Anunţurile şi spoturile publicitare o au în spate pe Crina Laszlo, cea care se ocupă de partea
de marketing. Mereu veselă şi cu o idee bună la momentul potrivit, Crina ne vorbeşte despre
cum a intrat în echipa Radio Son. „Despre prima zi e interesant să vorbesc pentru că nu eram
conștientă că e prima mea zi la radio. Liana Todoran, prietena mea, se ocupa de partea de
marketing și nu știam niciuna la momentul respectiv că ea va avea ocazia să plece afară din
țară. Ne întâlneam des și îmi prezenta ceea ce făcea cu atâta ușurință, încât nu aveam cum să
simt nesiguranță atunci când am rămas doar eu pe această parte. I-am avut tot timpul aproape pe ceilalți colegi alături de care construim spoturi/ reclame/ promovări, orice este nevoie.
Acum, după atâția ani, nici nu știu ce să spun, și de asemenea nici nu știu cum au trecut. Concluzia mea este că atunci când îți place ceea ce faci și ai încrederea colegilor și a fondatorilor e
ușor și extrem de plăcut. Mă bucur că pot să le mulțumesc din nou public tuturor pentru tot
ceea ce facem împreună și să le spun că sunt mândră de fiecare în parte” sunt cuvintele prin
care Crina Laszlo, director de marketing Radio Son, descrie perioada petrecută până acum
la Radio Son.

Crina Laszlo

Dora Patron

Cristina Vlasa este vocea din spatele ştirilor. A intrat în lumea radiourilor în urmă cu mulţi
ani, dar din echipa Radio Son face parte de trei ani.
“Nu aveam nici 19 ani când am pășit pentru prima dată într-un post radio. Mi-a plăcut aşa
de mult încât am rămas acolo timp de 18 ani. De trei ani sunt alături de Radio Son şi mă
bucur că am în continuare această oportunitate. Le mulțumesc ascultătorilor pentru răbdare
şi atenție şi îi asigurăm că le vom oferi în continuare informații corecte, pertinente, utile
şi complete. La mulți ani, colegilor și ascultătorilor! Împreună suntem Radio Son!” ne-a
transmis știrista Radio Son, Cristina Vlasa.
La mulţi ani, sonaţilor!
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TIMP LIBER

Fekete Ferenczi Blanka transformă poşetele în operă de artă
Codruţa ROMANŢA
Se spune că o imagine poate face mai mult decât o mie de cuvinte. Atunci când priveşti o fotografie ori un tablou, încerci să intri în mintea autorului şi să găseşti mesajul pe care acesta a dorit
să-l transmită. Iubitorii de frumos, trec des pragul galeriilor de artă pentru a admira anumite tablouri. Dar în zilele noastre când suntem prinşi în forfota evenimentelor, devine poate dificil să ne
mai oprim în a admira frumosul. Şi-atunci, vine frumosul la noi, sub diferite forme.
Ce ai spune dacă ai putea îmbrăca o operă de artă pe care purtând-o, trecătorii pot la rândul lor să o admire? Ce ai spune dacă pe umerii tăi ai purta culori pe care să le scoţi în lume?

Fekete Ferenczi Blanka

Ideea e destul de simplă. Fie că eşti femeie ori
bărbat, ai cu siguranţă pe undeva prin casă o
poşetă ori o geacă, pe care nu ai mai folosit-o
de mult timp, dar de care nu te poţi despărţi.
Dacă o dai pe mâna unui artist, ai posibilitatea să o porţi din nou pentru că acesta îi
oferă o nouă imagine, personalizând-o în aşa
fel încât nu doar că te va face să zâmbeşti, dar
vei fi fericit că ai reuşit în sfârşit să o scoţi din
nou la lumină.
De asta se ocupă Fekete Ferenczi Blanka, o
tânără din Reghin care îşi transpune pasiunea pentru pictură pe diferite accesorii, per-

sonalizându-le, fie ele haine ori genţi/poşete.
Deşi a terminat Liceul de Artă din TârguMureş, a lucrat în alte domenii decât cel în
care şi-a terminat studiile. Dar de curând,
mai precis perioada de urgenţă din timpul
pandemiei, a fost de bun augur pentru ea,
pentru că a realizat că arta face până la urmă
parte din ea şi acesta va fi drumul pe care trebuie să îl urmeze. „Încă din liceu aveam visul ăsta să-mi pictez hainele, dar nu am avut
timp pentru asta şi poate, pe undeva nici curajul să încerc. Şi uite că mi s-a oferit şansa
să pot sta acasă şi să fac ceea ce îmi place.

Am profitat de aceste luni şi nu vreau să mă
mai opresc. Am simţit că această perioadă e
o şansă pentru ceva nou, pentru a schimba
ceva în viaţa mea” mărturiseşte Fekete Ferenczi Blanka.
Aşa că, neputând ieşi afară din casă pentru
a-şi procura cele necesare, au venit produsele la ea. Curierul a sunat la uşă... Iar bucuria
s-a dezlănţuit văzând în faţa ei atât de multe produse, aşteptând să fie folosite. „A fost
momentul în care m-am simţit din nou copil.
M-am bucurat atât de mult când am văzut
toate acele produse în faţa mea. Am început
cu o geacă, rochiţe, tricouri, apoi a urmat o
poşetă care era defectă. Când am văzut rezultatul am zis că asta trebuie să fac mai departe.
Textilele pictate pot fi spălate, dar cu condiţia
de a fi întoarse pe dos şi spălate la o temperatură de 30 de grade” îmi spune Blanka.
Blanka pictează pe orice materiale, face tablouri, dar preferă hainele şi în special poşetele. Nu doar că dă o altă ţinută produselor
pe care le pictează, ci prin aplicarea unor
culori pe acestea poate să ascundă anumite
defecte pe care fie o poşetă, fie o geacă ori
un tricou le pot avea. Modelul aplicat merge

mână în mână cu produsul, practic se completează reciproc. În funcţie de produsul pe
care urmează să-l personalizeze, foloseşte
culori speciale pentru textile ori pentru piele.
Înainte de a trece la desenul dorit, o geantă
de exemplu, trece printr-un proces de degresare pentru ca produsele aplicate să adere
mai bine pe material, iar la final se aplică un
lac protector cu rolul de a proteja vopseaua.
Când se aşează la masa de lucru, Blanka
uită cu totul de timp, intrând în cu totul altă
lume. „Sunt fericită când pictez! Nici nu îmi
dau seama cum trece timpul. Dimineaţa
când mă trezesc primul lucru la care mă gândesc e cum să mă apuc mai repede de treabă”
mărturiseşte Blanka. Inspiraţia vine de peste
tot, fie din natură, din muzică sau pur şi simplu din viaţa de zi cu zi.
Are sprijinul necondiţionat al familiei, iar
produsele personalizate pentru prieteni, de
la care a şi primit reacţii pozitive o fac să îşi
dorească ca pe viitor să facă din pasiunea ei
o afacere.
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15 autospeciale noi au intrat în dotarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş
În baza programului de înnoire a parcului
auto al Ministerului Afacerilor Interne, 15
autospeciale au intrat în dotarea Inspectoratului de Poliţie Județean Mureş, ce urmează a
fi repartizate structurilor de ordine publică și
poliţiei rutiere.

dintre autoturisme se vor distribui către Serviciul Rutier, iar o autospecială va fi alocată
Serviciului Județean de Poliție Transporturi
Mureș. Toate autoturismele au dotări specifice muncii operative – sisteme acustice și vizuale de avertizare, dar și alte dispozitive care
asigură condiții optime pentru îndeplinirea
misiunilor. Întregul efort de îmbunătățire a
mobilității Poliției Române are ca beneficiar
final cetățenii, astfel încât întreaga comunitate să beneficieze de un serviciu polițienesc de
calitate” se arată într-un comunicat de presă.

Autospecialele nou intrate în dotarea Inspectoratului vor contribui la asigurarea
unui climat de ordine şi siguranţă publică, la
salvarea de vieţi, creşterea siguranţei rutiere
şi la o mai bună monitorizare şi fluidizare a
traficului rutier.
„Lotul de 15 autospeciale urmează a fi repartizat atât structurilor de ordine publică din
mediul urban, cât și structurilor de ordine
publică din mediul rural. Totodată, două

ANUNŢ
SC IRUM SA, titular al investiției “Mărirea capacităţilor de producţie a utilajelor agricole şi
forestiere – hală pregătire”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş: fără efectuarea evaluării impactului
asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Mărirea capacităţilor de producţie a utilajelor agricole şi forestiere – hală pregătire”, propus a fi amplasat în jud. Mureş,
mun. Reghin, str. Axente Sever, nr. 6.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresa de internet: http://.apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta prin poştă, pe adresa APM Mures, str. Podeni, nr. 10, Tg.Mureş, pe e-mail: office@apmms.anpm.ro sau fax: 0265/314.985, comentarii/observaţii la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina
de internet a APM Mureş.”
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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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