
Numărătoarea inversă se apropie de final... 

În câteva zile vom afla cine vor fi cei care în 
următorii ani vor conduce comune, oraşe şi 
judeţe. Lupta a fost strânsă la nivel naţional, 
partidele politice şi-au scos din tolba ferme-
cată armele secrete şi le-au expus împotriva 
candidaţilor. Şi-au prezentat oferta electora-
lă, şi-au pus planurile pe hârtie. Unii s-au ba-
zat în campanie pe realizări, alţii, noi intraţi 
în politică, pe schimbări şi promisiuni bine 
gândite, considerând că un suflu nou în ad-
ministraţie va fi bine primit.

La nivel local, deşi am crezut că va fi o cam-
panie liniştită, s-a arătat a fi una strânsă, pe 
alocuri cu scântei, încă de la debutul ei, iar 
asta s-a văzut cel mai bine pe reţelele de soci-

alizare. Unii candidaţi s-au făcut auziţi, alţii 
au stat liniştiţi pe margine şi-au privit „spec-
tacolul”. Ultimele zile vor fi cele mai grele, 
nu pentru noi, oamenii de rând, ci tocmai 
pentru ei, pretendenţii la fotoliul de primar. 
Cu siguranţă a fost o campanie grea, o luptă 
asiduă mai ales pentru marile partide politi-
ce, luptă care la final o să aducă dezamăgiri 
pentru cei înfrânţi.  
Cert este că nu putem ghici câştigătorii aces-
tor alegeri locale, nu putem afla înainte cine 
va fi cel care va conduce Reghinul în urmă-
torii ani, dar ştim cine sunt cei şapte preten-
denţi la fotoliul de primar, iar în aceste 30 de 
zile de campanie ne-am putut face cât de cât 
o părere vis-a-vis de aptitudinile pe care le 
posedă. 
Fără îndoială trebuie să ne prezentăm la vot 

pentru binele nostru şi al localităţii în care 
trăim. Puterea de decizie e în mâinile noas-
tre, în ştampila de vot. Ştiu că e o perioadă 
grea pentru toată lumea, iar această pande-
mie pe unii îi sperie, pe alţii îi amuză... Dar 
nu despre asta e vorba aici. Am adus în dis-
cuţie subiectul pandemiei pentru că, vor fi 
cu siguranţă alegători, care de frica virusului, 
poate vor refuza să iasă la urne. Eu vă îndemn 
să NU staţi acasă! Înarmaţi-vă cu măşti de 
protecţie, cu dezinfectanţi şi cu orice altceva 
consideraţi că ar fi necesar, dar ieşit la vot. De 
ce? Pentru că votul tău contează! Votul meu 
contează! Vot cu vot poate să aducă schim-
barea pe care ne-o dorim cu toţii... Sau nu... 
Nu avem garanţia unui viitor mai bun, dar 
măcar visul, dorinţa asta nu ne-o poate lua 
nimeni! Haideţi să ne exercităm dreptul la 

vot, un drept pe care nimeni şi nimic nu ni-l 
poate lua în momentul de faţă! Ştiu că e greu 
să mai crezi că lucrurile vor evolua spre bine, 
după ce vreme de 30 de ani, am primit pro-
misiuni pe tavă, am primit deseori mai multe 
vorbe decât fapte... Dar priveşte dincolo de 
acest zid al neîncrederii şi al pesimismului! 
E dificil când ai primit multe dezamăgiri, dar 
totuşi... dacă nu noi, atunci cine? Cine să ho-
tărască în locul nostru? Acolo, în cabina de 
vot, eşti doar tu, ştampila şi buletinul de vot! 
Preţ de câteva secunde consideră-te stăpânul 
şi deschizătorul de drumuri bune! Crede în 
votul tău! 
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Un altfel de început 

de an şcolar

Crede în votul tău! EDITORIAL de Codruta ROMANTA
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Lista candidaților PSD pentru Consiliul Local îmbină 
puterea de muncă și inteligența tinerilor cu experiența și 
buna judecată a celor maturi. 
Buna administrare a unei comune este posibilă doar în co-
laborare cu un Consiliu Local de încredere.  Împreună cu 
majoritatea din Consiliul Local, am pus bazele unui comu-
ne respectate, în plină dezvoltare. Tot împreună, vom duce 
la îndeplinire proiectele începute, în slujba Ibăneștiului și 
a locuitorilor săi.

Proiecte realizate (Infrastructură)
S-au dat în folosință 15 kilometri de rețea de canalizare şi 
alți 3 kilometri sunt în lucru. Rețeaua de canalizare are stație 
proprie de epurare.
Program de asfaltări ale drumurilor comunale şi străzilor, 
care însumează 11 kilometri (realizați) şi alți doi kilometri 
în lucru.

80 de kilometri de rețea de alimentare cu apă potabilă, cu 
aducțiune nouă de apă de pe izvorul Fâncel, însemnând 75% 
din locuitori racordați. 
Sistem de iluminat public cu LED pe străzile principale. Este 
depus spre finanțare, la Administrația Fondului de Mediu, un 
proiect pentru extinderea acestuia în întreaga comună.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
(SPCLEP) Ibăneşti.
Capelă mortuară aflată în stadiu final de construcție în 
Ibăneşti Sat. Sunt demarate procedurile pentru construirea 
altei capele în Ibăneşti Pădure.
Modernizat şi reabilitat toate şcolile din comună.
Locuri de joacă în Ibăneşti, Isticeu, Ibăneşti Pădure şi Dul-
cea. 
S-au amplasat câteva sute de indicatoare cu numerele de casă 
în intersecțiile din toată comuna.

Proiecte realizate (Dezvoltare)

Plan de Urbanism General (PUG) aprobat pentru următorii 
zece ani.
S-a realizat studiu de fezabilitate pentru introducerea gazului 
în comună. 
S-au creat premisele dezvoltării turismului prin vânzarea de 
parcele pentru case de vacanță şi pensiuni turistice şi prin 
sprijin acordat pentru realizarea traseului Via Transilvanica 
în Ibăneşti. 

Proiecte demarate:
Cadastrare gratuită – Contractul de execuție a fost semnat;
Fabrică de îmbuteliere a apei de izvor – Investiție majoră;
Introducerea alimentării cu gaze naturale – Studiu de feza-
bilitate realizat, în luna octombrie a acestui an vom începe 
înscrierea cetățenilor.

Comandat de Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Mureş. Executat de S.C. Gliga Comimpex S.R.L.. CUI mandatar financiar: 21200019. Tiraj: 3000 
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Codruţa ROMANŢA
S-a deschis Grădiniţa cu Program Prelungit din Deda 
Singura Grădiniţă cu Program Prelungit de pe raza comunei Deda, dar şi de pe Valea Mureşului a fost dată în folosinţă la începutul acestui an şcolar. 

„Este vorba despre Grădiniţa cu Program 
Prelungit din Deda, satul Deda, cu trei grupe 
de clase, care în momentul acesta se deschi-
de la întreaga ei capacitate. Dorinţa noastră, 
a celor din Primăria Deda a fost de a da în 
funcţiune această grădiniţă, singura de pe 
Valea Mureşului, programul prelungit al 
acestei grădiniţe fiind necesar pentru ca pă-
rinţii să poată să îşi desfăşoare activitatea la 
locul de muncă. Părinţii îşi pot aduce copiii 

dimineaţa între orele 7:00 şi 8:00, iar după-
masa, până la ora 17:00 îi vor duce acasă” a 
declarat Lucreţia Cadar, primarul comunei 
Deda. 
La Grădiniţa cu Program Prelungit din Deda 
sunt înscrişi un număr de 38 de copii, care îşi 
desfăşoară activitatea în trei grupe. Investiția 
a dus la crearea de noi locuri de muncă: şase 
educatoare care vor lucra în două schimburi, 
două îngrijitoare şi un bucătar. 

„Este vorba despre un proiect cu fonduri eu-
ropene, pe programul Operaţional Regional. 
Este un proiect realizat în anul 2016 şi iată că 
astăzi, după 4 ani, este implementată şi reali-
zată investiţia. Titlul proiectului este „Demo-
lare clădire existentă şi construire Grădiniţă 
cu Program Prelungit”. Această investiţie a 
fost în valoare de 600.000 de euro. Clădirea a 
fost retrocedată în anul 2007 Bisericii Refor-
mate din Răstoliţa, noi am achiziţionat acest 
teren şi clădirea. Iată că astăzi ne găsim într-
o situaţie extraordinar de benefică pentru 
copiii şi părinţii din Deda şi nu numai, de a 
funcţiona” a precizat Lucreţia Cadar. 

„Investiţia este foarte necesară pentru părin-
ţii care lucrează. Solicitările în proporţie de 
90% au venit de la părinţii care nu au avut 
cu cine îşi lăsa copiii. Această grădiniţă este 
un mare ajutor pentru toţi părinţii din zonă 
care lucrează, chiar din toată zona pentru că 
avem copii înscrişi din Ruşii-Munţi, Răsto-
liţa, Deda, Morăreni” spune Maria Şteţco, 
directorul Grădiniţei cu Program Prelungit 
din Deda.  

Haine noi pentru Căminul Cultural din Deda 

Administraţia Locală din Deda a reuşit fina-
lizarea unui proiect prin fonduri europene în 
valoare de 600 de mii de euro, proiect ce are 
la bază reabilitarea, modernizarea şi dotarea 
Căminului Cultural din Deda, proiect prin 
care s-a modernizat sala de spectacol, biblio-
teca şi sala veche a Căminului Cultural.
„Niciun efort nu este prea mare atunci când 
este vorba despre localitatea în care trăieşti 
şi îţi desfăşori activitatea. Aşa a fost început 

proiectul de modernizare şi reabilitare a să-
lii de sport, a bibliotecii comunale Deda şi a 
Căminului Cultural, toate aflate sub acope-
rişul unei singure clădiri. Suntem în sala de 
spectacole a Căminului Cultural din Deda, o 
sală cu mobilier nou, cu dotări noi, în care 
vor putea avea loc spectacole, diferite con-
ferinţe, activităţi culturale şi educative ale 
comunei. Sunt mândră de această realizare 
prin fonduri europene, în valoare de 600 de 

mii de euro, necesari dotării şi modernizării 
acestei instituţii culturale a comunei. Având 
în vedere că Deda este o comună cu tradiţii, 
cu activitate culturală, a fost necesară această 
investiţie pentru tinerii din comună, pentru 
toţi oamenii care trăiesc şi locuiesc în aceas-
tă frumoasă comună” spune Lucreţia Cadar, 
primarul comunei Deda. 
Sala de Spectacole din cadrul Căminului 
Cultural a fost reamenajată total, având acum 

tot ce are nevoie o sală de spectacole. Au fost 
schimbate scaunele vechi, fiind astfel mon-
tate 260 de scaune noi, s-a reamenajat scena 
cu cortină automatizată, s-a schimbat siste-
mul de iluminat, s-au realizat trei vestiare cu 
dotările necesare, încălzire centrală atât pe 
lemn cât şi pe curent electric. De asemenea, 
tot prin acest proiect au fost achiziţionate in-
strumente muzicale şi costume populare. 
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Premierul României şi Ministrul Transporturilor în vizită la IRUM 

Premierul Ludovic Orban, alături de minis-
trul Lucian Bode, au făcut o vizită la fabri-
ca IRUM din Reghin, unde s-au întâlnit cu 
directorul general al companiei, Mircea Ol-
tean. „Participăm astăzi la un eveniment de 
seamă pentru IRUM. Faptul că prim-minis-
trul României şi-a făcut timp să ne viziteze 
pentru noi contează foarte mult, ne ajută în 
felul cum vom gândi în viitor. Le urez bun 
venit şi sper să mai vină şi cu altă ocazie” a 
precizat Mircea Oltean, directorul general 
IRUM în deschiderea conferinţei de presă.  

Ludovic Orban - amintiri 
din anii 90
„Sunt foarte bucuros că am găsit timpul să 
venim să vizităm această companie extrem de 
serioasă. Îi spuneam domnului Oltean că sunt 
oarecum legat de producţia de tractoare pen-
tru că imediat după 1990, ca inginer TCM, în 
urma unui concurs, am fost angajat ca inginer 
tehnolog la secţia montaj tractoare industri-
ale Braşov. Am văzut cu ochii mei cum a fost 
distrus Tractorul Braşov şi cum din păcate, un 
domeniu de activitate absolut necesar într-o 
ţară care este pe locul 5 ca potenţial agricol a 
fost pus pe butuci de nişte politruci, de o direc-
torime care a jefuit Tractorul Braşov. Până la 
urmă astăzi nu mai există Tractorul Braşov, ci 
există mall-uri, parcuri şi diferite alte suprafe-
ţe. Ca atare sunt literalmente impresionat de 
faptul că o companie cu capital românesc a 
reuşit această performanţă, să asigure renaş-
terea industriei producătoare de tractoare, o 
renaştere aşa, ca o pasăre Phoenix şi să ajungă 
la un nivel tehnologic şi la o astfel de capacita-

te de a produce tractoare competitive” a preci-
zat premierul Ludovic Orban, în cadrul unei 
conferinţe de presă. 
Premierul a ţinut să precizeze faptul că „ro-
mânul este un om creativ, un om care are iniţi-
ativă, care ştie să găsească soluţii pentru orice 
probleme. Singurul lucru care ne lipseşte este 
ca din ce în ce mai mulţi români să aibă curaj, 
mai multă dorinţă de a transforma ideile în 
realitate. Astăzi sunt de-a dreptul impresio-
nat cum un loc care în 1990 părea pe cale de 
dispariţie, a renăscut într-o fabrică modernă, 
care produce tractoare competitive”. Prezenţa 
noastră aici este de a discuta despre proiec-
te de viitor şi despre modalitatea în care am 
putea să utilizăm toate pârghiile pe care Gu-
vernul le are la dispoziţie pentru a sprijini in-
dustria românească şi companiile româneşti 
care vor să se dezvolte, să se internaţionalize-
ze. Prezenţa noastră aici este începutul unui 
dialog constant pentru a putea sprijini astfel 

de proiecte”.

Lucian Bode, ministrul 
Transporturilor: „Guvernul 
Orban şi-a setat să reclădească 
sistemele publice, să repornească 
motoarele economiei”
Lucian Bode, ministrul Transporturilor s-a 
arătat bucuros şi încântat de ceea ce a găsit 
la Reghin. 
„Vreau să felicit familia Oltean, pentru că este 
o afacere de succes şi gestionată de familie. Îi 
felicit pentru tenacitate, pentru perseverenţă, 
pentru rezultate. Realmente sunt impresionat 
de acest brand construit aici la Reghin. Este o 
mândrie pentru orice demnitar care vă calcă 
pragul să vadă ce aţi reuşit să faceţi. Urmă-
rind filmuleţul de prezentare, spuneaţi că un 
obiectiv important al decăderii acestei acti-

vităţi a fost legat de lipsa infrastructurii. As-
tăzi sunt bucuros că alături de domnul prim-
ministru şi domnul preşedinte al României 
am reuşit împreună să dăm în trafic încă un 
tronson din autostrada Transilvania. Mă refer 
aici la tronsonul Iernut – Cheţani. Este o zi de 
bucurie cu atât mai mult cu cât am răspuns 
astăzi invitaţiei dumneavoastră şi cu adevărat 
sunt impresionat de ceea ce am văzut” a preci-
zat ministrul Lucian Bode. 
Ministrul Transporturilor, Lucian Bode a 
subliniat faptul că vor continua susţinerea in-
vestiţiilor. „ Vă asigur că vom continua să alo-
căm resurse importante investiţiilor publice. 
Aşa cum aţi putut observa, suntem la un ma-
xim istoric în ultimii zece ani: 24, 7 miliarde 
de lei reprezintă cuantumul investiţiilor pu-
blice în economia românească în primele opt 
luni. Vom continua să investim în infrastruc-
tură, aşa cum ştiţi foarte bine ne-am angajat 
să finalizăm autostrada Transilvania, am re-
pus pe traiectoria corectă autostrada Unirii. 
Guvernul Orban şi-a setat între obiectivele 
sale să reclădească sistemele publice, să repor-
nească motoarele economiei şi să promoveze 
proiecte de dezvoltare sustenabilă cu valoare 
adaugată aşa cum o faceţi şi dumneavoas-
tră. Astfel noi credem că vom avea o creştere 
ecomonică durabilă de care să se bucure toţi 
românii. Schimbarea paradigmei de abordare 
a Guvernului trece de la o economie bazată pe 
consum, la o economie bazată pe stimularea 
investiţiilor. Suntem convinşi că asta va duce 
la dezvoltarea economică, la crearea de locuri 
de muncă şi la bunăstare” a precizat minis-
trul Lucian Bode. 
(C.R.)

Preşedintele României - Klaus Iohannis, premierul României - Ludovic Orban şi Ministrul Transporturilor - Lucian Bode au fost prezenţi vineri în judeţul Mureş, la inaugurarea tronsonului de 
autostradă Iernut – Cheţani. De acolo, premierul însoţit de ministrul Transporturilor au trecut prin Târnăveni, următoarea oprire fiind la Reghin. 

Gabriel Toncean, candidatul la Primăria Mu-
nicipiului Reghin a participat la întâlnirea de 
la IRUM alături de echipa sa. 
„Împreună cu echipa de consilieri am parti-
cipat la această întâlnire, care a avut drept 
scop promovarea producătorilor locali. Ne 
dorim să punem în valoare ceea ce comunita-
tea noastră are de oferit. Economia locală se 
sprijină pe umerii agenților economici, mari 
şi mici, care au trecut testul timpului şi au pus 
umărul la dezvoltarea Reghinului.
Iar IRUM este exemplul perfect de performanță 
care se întinde pe parcursul ultimelor 7 dece-
nii. Un exemplu de management de succes 
şi produse de calitate” a fost mesajul postat 
de Gabriel Toncean pe pagina de facebook, 
după întâlnirea avută la IRUM. 

Întrebat de susţinerea candidaţilor PNL din 
judeţul Mureş la alegerile locale, Ludovic 
Orban a declarat faptul că „Gabriel Toncean 

nu are nevoie de susţinerea mea pentru că este 
un om care deja are succese, este un om care 
este cunoscut şi sunt convins că locuitorii îl vor 
pune la muncă pentru Reghin, nu pentru el. 
Gabriel Toncean este consilierul meu personal 
pe problemele de sport, iar acest lucru arată că 
avem o colaborare extrem de apropiată şi dacă 
va ieşi primar va avea uşile la Guvern deschise 
pentru orice problemă a Reghinului. În ceea ce 
îl priveşte pe Cristian Chirteş suntem în ace-
eaşi echipă, nu trebuie să anunţ public că îl 
sprijin pentru că toată lumea ştie asta, iar pe 
Theodora Benedek, chiar dacă nu am avut ni-
ciodată probleme cu inima, suntem în aceeaşi 
echipă de mult timp. Sunt oameni de calitate, 
oameni care pot să aducă o schimbare radical 
în bine în judeţul Mureş” a precizat Ludovic 
Orban. 

Ludovic Orban despre Gabriel Toncean: „dacă va ieşi primar, va avea uşile deschise la Guvern”

Comandat de Partidul Naţional Liberal Mureş, Executat 
de S.C. Gliga Comimpex S.R.L.. Cod AEP 21200012

 Tiraj 3000 exemplare 
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Lucrările de reabilitare la fosta centrală ter-
mică din incinta Spitalului „Dr. Eugen Ni-
coară” din Reghin s-au finalizat, această 
clădire găzduieşte de acum Computerul To-
mograf, care deja a fost folosit pentru câţiva 
dintre pacienţii internaţi în spital. „Valoarea 
totală a investiţiei a fost de 2.700.000 de lei 
incluzând aici cheltuielile cu amenajarea lo-
caţiei şi a aparatului CT. Aparatul a costat 
1.100.000 de lei, a fost finanţat de Ministe-
rul Sănătăţii, aportul primăriei a fost de 10% 
conform contractului. Pentru amenajarea 
clădirii s-a cheltuit o sumă de 1.309.000 de 
lei dintre care 1.132.000 de lei au fost bani de 
la bugetul local, iar restul din venituri proprii 
ale spitalului” a precizat Emilia Marcoci, di-
rectorul spitalului. 
Clădirea are o suprafaţă de 180 de metri pă-
traţi şi conţine sala computerului tomograf, 
sala de comandă, biroul medicilor, trei gru-
puri sanitare, camera de gardă, sală ecograf, 
iar la subsol vestiare. 
„Este un vis pe care Reghinul l-a avut de 
mulţi ani şi era normal ca fiind un centru 
spitalicesc, care deserveşte o sută de mii 
de locuitori să nu mai purtăm pacienţii la 
Târgu-Mureş pentru un asemenea examen 
medical. Bucuria noastră este că salvăm ast-
fel populaţia de a aştepta săptămâni întregi 
pentru o programare, în condiţiile în care nu 
te simţi bine. Chiar dacă nu e aici, trebuie să 
îi mulţumesc doamnei ministru a sănătaţii 
Sorina Pintea, care la prima noastră solici-
tare, la vizita în Reghin de anul trecut, ne-a 

ajutat ca într-o lună să obţinem finanţarea. 
Colegii din spital, împreună cu doamna di-
rector şi toţi cei implicaţi au reuşit să trans-
forme vechea centrală termică într-o clădire 
cu necesităţi maxime, ţinând cont de izola-
rea împotriva iradiaţiilor. Nu a fost uşor, a 
fost o investiţie mare. Lucrarea este bine fă-
cută şi îi felicit atât pe cei care au coordonat 
această investiţie, cât şi pe constructor. Sper 
să reuşească să încheie contractul cu casa 
de asigurări cât mai repede. Avem încheiate 
contractele şi cu medicii specializaţi” a de-
clarat Maria Precup, primarul Municipiului 
Reghin. 

„Reghinul, deşi este al doilea oraş din judeţ 
ca mărime şi ca număr de locuitori, nu a avut 
un computer tomograf, asta în timp ce spita-
lele din Sighişoara şi Târnăveni sunt dotate 
cu un astfel de aparat. Am reuşit să avem şi 
noi şi sper să putem asigura pentru popula-
ţie servicii de calitate şi diagnostice de cât 
mai mare precizie. Pacientul care mergea la 
Târgu-Mureş pentru programări aştepta în-
tre 15 şi 30 de zile până să poată face un CT. 
Acum programarea va fi pe câteva zile, ceea 
ce înseamnă că se va reduce mult timpul de 
aşteptare. Calitatea aparatului este una per-
formantă şi dacă are şi un soft corespunză-
tor poate să asigure şi imagini 3D necesare 
pentru diagnostice. Vom face toate tipurile 

de tomografii, mai puţin cord. Noi am şi fă-
cut deja computer tomografii pentru pacien-
ţii internaţi. Nu avem deocamdată contract 
cu Casa de Asigurări, aşteptăm rectificarea 
bugetară. Am înaintat dosarul pentru acest 
lucru la Casa de Asigurări şi în momentul în 
care va fi rectificare bugetară şi vor fi bani şi 
pentru aceste servicii, vom începe să lucrăm 
şi cu bilete de trimitere. 
Personalul medical este asigurat de cei doi 
colegi care au competenţă în acest tip de in-
vestigaţie, domnul doctor Dragoş Olaru şi 
doamna doctor Fridman Anamaria, iar re-
stul medicilor sunt medici angajaţi cu con-
tract de colaborare, medici din Târgu-Mureş, 
care vor lucra online pentru interpretarea 
analizelor” a declarat Emilia Marcoci, direc-
torul Spitalului Municipal „Dr. Eugen Ni-
coară” din Reghin. 

(C.R.)

SĂNĂTATE 6

Computerul Tomograf de la Spitalul Municipal din Reghin a fost 
inaugurat

Sponsorizare de 500 000 lei pentru Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-
Mureş a primit de la SNGN ROMGAZ SA o 
sponsorizare de 500.000 lei, bani ce au avut 
ca destinaţie pentru dotarea cu aparatură şi 
instrumentar medical a Secţiei Clinice Pedi-
atrie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Târgu-Mureş.
“Mulţumesc companiei ROMGAZ pentru 
sponsorizarea consistentă care au făcut-o 
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-
Mureş, pentru interesul pe care l-au mani-
festat de a veni în sprijinul micilor pacienţi. 
Este un gest lăudabil ca o mare companie să 
se implice activ în sprijinirea posibilităţii de a 
oferi pacienţilor servicii medicale la standar-
de de înaltă calitate”, a declarat dr. Claudiu 
Puiac, managerul Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Târgu-Mureş.
Din fondurile primite de la ROMGAZ, Spita-
lul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş 
a achiziţionat echipamente medicale pre-
cum: 
 - Pat pediatric electric (10 buc);
 - Pat pediatric mecanic (20 buc);
 - Noptiere cu măsuţă ataşată (11 buc);
 - Pulsoximetru (5 buc);

 - System Holter de pH-metrie esofagiană şi 
impedantă (1 buc);
 - Cateter esofagian solid state cu 36 de cana-
le şi senzori direcţionali (1 buc);
 - Sistem manometrie digestivă de înaltă re-
zoluţie (1 buc);
 - Cateter anorectal solid state cu 8 canale, 
senzori circumferenţiali şi cu balon (1 buc);
 - Analizor gastric + gastrolyzer, configuraţie 
completă (1 buc);
 - Perfuzomate (5 buc);
 - Infuzomate (5 buc);
 - Cablu pentru accesorii aparatură Olimpus.
„Aparatura achiziţionată este de o mare uti-
litate în stabilirea diagnosticului şi monito-
rizării afecţiunilor digestive la copil (tulbu-
rări de motivitate, reflux gastroesofagian, 
constipaţie etc.), precum şi monitorizarea 
afecţiunilor respiratorii acute ale copilului, 
tratamentul sistemic în patologia pediatri-
că” se mai arată într-un comunicat de presă 
transmis de biroul de presă al Spitalului Cli-
nic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureş. 

Director fondator: Daniel Gliga
Reporter:  Codruţa Romanţa 
 Alexandra Cotoi
Corespondenţi:  Ilie Frandăș
 Cezara Ştefan
Corectura: Alexandra Cotoi
Foto: Adrian Romanţa
Tel. redacţie: 0265 513 031
e-mail: glasulvailor@yahoo.com
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SPRIJIN PENTRU PRODUCĂTORII LOCALI
Ca primar, am sprijinit şi voi sprijini parteneriatele puternice, prin care se nasc proiecte valo-
roase. Un exemplu în acest sens este stâna europeană din Poiana Obârşii, stână-model pentru 
zona montană, realizată în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român.
 „ În Ibăneşti am găsit inima şi suflul unui primar foarte ataşat de comună şi de oameni. Un 
primar ca nimeni altul, şi o comună cu adevărat pusă într-un spațiu formidabil, pe traiectoria 
dezvoltării şi prosperității. Am mers cu Dan Vasile la stâna din Obârşii, o stână europeană, 
şi aici m-a rugat să facem ceea ce trebuie, să creem un program pentru zona montană, să 
valorificăm resursa, să păstrăm tradiția. Această dorință am materializat-o în Parlamentul 
României, printr-un program pentru înființarea de stâne în zona montană. ” Petre Daea, fost 
ministru al agriculturii.

SPRIJIN PENTRU ANTEPRENORII LOCALI
Un indicator al faptului că suntem pe drumul cel bun este acela că, în fiecare an, apar firme 
noi care apoi se dezvoltă. Dealtfel, am înființat la nivelul primăriei un grup de specialişti 
(jurişti, economişti) care să ofere locuitorilor consultanță pentru accesarea de fonduri euro-
pene.

IBĂNEȘTI PE HARTA EUROPEI
Recunoaşterea noastră în spațiul european se va concretiza  anul viitor, când, în calitate de 
membru în Asociația Comunelor Europene, Ibăneştiul  va găzdui întâlnirea anuală, unde vor 
participa delegații din  27 de țări. Timp de cinci zile, delegații din țările membre UE (peste 
240 de persoane vor fi găzduite de localnici, vor descoperi zona, cu obiceiurile şi tradițiile 
sale.

TURISM ÎN BENEFICIUL 
LOCUITORILOR
Produsele noastre tradiționale şi specificul cultu-
ral, completate de frumusețea peisajului natural, 
vor constitui fundația pentru dezvoltarea turis-
mului. Cuprinderea pe traseul Via Transilvanica 
a comunei Ibăneşti va însemna o oportunitate 
pentru ibăşteni, deoarece vor ajunge în circuitul 
turistic foarte multe case, în primul rând.

IBĂNEȘTIUL MODERNIZAT
Ca şi o gospodărie, o comună se dezvoltă doar 
cât îi permit veniturile. Bunăstarea Ibăneştiului 
depinde de câți bani poate atrage administrația 
locală, din fonduri europene sa din alte surse. 
Astfel, am reuşit să finalizăm Planul Urbanistic 
General (PUG) al comunei, să obținem finanțare 
pentru cadastrarea gratuită a întregii comune, să 

înființăm un birou propriu de evidență a populației – realizări care influențează direct dez-
voltarea localității.

DIGITALIZARE
La sugestia tinerilor, comuna Ibăneşti a fost înscrisă pe ghişeul.ro, astfel că primăria se află 
acum la un click distanță. Suntem printre puținele comune din țară unde plata taxelor se 
poate face de acasă, prin internet.

ATRAGEREA DE MARI INVESTIȚII
În această toamnă, putem să  marcăm deja primul succes, deoarece este în curs de finalizare 
o investiție care va aduce multe locuri de muncă şi venituri consistente la bugetul local. Din 
punctul de vedere al administrației locale, se vor oferi  toate facilitățile legale existente pentru 
a atragere şi alți investitori cu impact economic ridicat.

NE TREC PRAGUL OAMENI VALOROȘI
Avem aproape de noi prieteni şi parteneri de  încredere cu care punem Ibăneştiul pe harta 
turistică  a Europei. Recent, împreună cu Giorgos Stafylakis, directorul Oficiului de Turism 
al Greciei  în România, am străbătut la pas comuna şi am discutat un plan prin care să valo-
rificăm potențialul turistic extraordinar al acestor meleaguri. 

DAN VASILE DUMITRU - ALEGEREA CORECTĂ

 - Din anul 2015 este liderul primarilor mureșeni, ca președinte al Asociației Comunelor 
din județul Mureș;
 - Este reprezentantul României în Asociația Comunelor din Europa;
 - Este reprezentant al primarilor din zona montană a Județului Mureș în comitetul de 
masiv grupa Centrală (județele Suceava, Harghita, Bistrița-Năsăud, Neamț, Bacău, 
Covasna și Mureș).
 - A absolvit facultatea de matematică „A. I. Cuza” din Iași  în 1989, pe urmă Facultatea 
de Administrație Publică din Tîrgu-Mureș, apoi cursurile Facultății de Drept la 
Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș;

DE CE CRED ÎN IBĂNEȘTI
Puterea sau slăbiciunea unui primar stă în oameni. Dacă oamenii au încredere în tine, atunci 
eşti pe drumul cel bun. Comuna Ibăneşti este pe drumul cel bun, fiind una dintre cele mai 
respectate comune din România, iar ibăştenii se mândresc cu asta. Se dezvoltă continuu, 
chiar şi când vremurile nu-s cele mai bune. 
Bunul renume al comunei se datorează locuitorilor harnici şi orgolioşi, în primul rând. Dar 
şi administrației locale, pentru că a ştiut întotdeauna să asculte de oameni. Împreună, am 
construit o fundație pe care oricine de acum înainte poate construi. Ne-am făcut cunoscuți şi 
avem o imagine foarte bună. Avem acum infrastructura necesară şi condițiile pentru a aduce 
mari investitori.  Se poate dezvolta turismul, există condiții foarte bune pentru antreprenorii 
locali. Ibăneştiul nu mai seamănă cu ce era acum 20 de ani. 

CRED ÎN IBĂNEȘTIUL PUTERNIC
După o perioadă deloc uşoară, în care am fost nevoiți să ne ocupăm de problemele urgente 
de infrastructură,  putem  în sfârşit să trecem la etapa următoare, aceea de implementare a 
proiectelor cu potențial economic ridicat, pentru dezvoltarea durabilă a comunei  Ibăneşti. 
Planul general pentru dezvoltare, pe termen mediu şi lung, se axează pe valorificarea 
tradițiilor, atragerea de mari investiții şi colaborarea cu comunele din Europa. 

CARACTERUL ADEVĂRAT SE VEDE ÎN SITUAȚII DIFICILE 

Observ cu oarecare surprindere că în această campanie nimeni nu deschide subiectul pan-
demiei, deşi este o problemă cât se poate de serioasă, de care încă nu am scăpat. Eu nu 
am rezerve să abordez acest subiect, deoarece în perioada stării de urgență am fost uniți şi 
organizați. A fost o încercare din care am ieşit cu fruntea sus şi am demonstrat că suntem 
serioşi, responsabili şi nu ne temem de nimic. 
Datorită implicării tinerilor voluntari din comună, mărturisesc sincer că am avut un senti-
ment de reală mândrie că am în jurul meu astfel de oameni. A fost o experiență care pe noi 
ne-a făcut să ne cunoaştem mai bine şi să ne-a dat încredere în forțele noastre. Un motiv în 
plus să credem mai mult în Ibăneşti. Împreună, cu voia lui Dumnezeu, construim o comună 
şi o comunitate deosebită.

Dan Vasile Dumitru

Comandat de Partidul Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Mureş. Executat de S.C. Gliga Comimpex S.R.L.. 
CUI mandatar financiar: 21200019. Tiraj: 3000 
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Bună ziua! Numele meu este Pui Dragoș-Cristian, am 35 de 
ani și sunt economist. Astăzi, mă adresez dumneavoastră 
din calitatea de candidat al Alianței Electorale Locale PSD-
ALDE pentru funcția de Primar al Municipiului Reghin.

DE CE candidez
Pentru Reghin. La fel ca în orice altă competiție, intru 
cu dorința de a câştiga, însă spre deosebire de orice altă 
competiție, de această dată, îmi doresc să câştig pentru Re-
ghin, mult mai mult decât îmi doresc să câştig pentru mine.

De ce PSD
Ca student am realizat că un mod în care pot avea un impact 
pozitiv asupra generației mele şi a comunității din care fac 
parte e genul acesta de implicare civică. Am început să mă 
implic gradual în tot mai multe activitități şi să îmi asum din 
ce în ce mai  multe responsabilități. De ce Partidul Social De-
mocrat? La început datorită oamenilor pe care i-am cunoscut 
şi a modului în care ei înțelegeau să facă politică. Am înțeles 
rapid că acesta este locul meu, că sunt un social-democrat. 
Social-democrația este cea care susține intervenții economice 
şi sociale pentru a promova justiția socială, iar eu cred cu tărie 
în această viziune. Cred că trebuie să existe, - un safety net/
plasă de protecție – ca să folosesc o metaforă – care reprezintă 
tocmai acea intervenție a statului care prin politicile pe care 
le implementează nu lasă ca cei fără sursă de venit, familiile 
sărace, persoanele cu dizabilități etc. să se piardă prin crăpă-
turile sistemului, protejându-i. Acesta este genul de politică 
pe care am vrut să o promovez: o politică în care se utilizează 
mecanisme prin care economia să se dezvolte, dar în acelaşi 
timp redistribuie într-un mod echitabil pentru întreaga so-
cietate.

Dragoș Pui, omul
Sunt un reghinean, la fel ca oricare dintre dumneavoastră. 
Am plecat din Reghin la facultate, dar la fel ca mulți dintre 
dumneavoastră, am ales să mă întorc acasă. Mulți ştiu deja, 
dar ce aş vrea să ştie toți reghinenii despre mine e că sunt un 
om onest şi muncitor!

Îmi este bine atunci când celor din jurul meu le este bine. Fie 
că vorbim de viața privată sau cea publică, sunt cu adevărat 
împlinit atunci când ştiu că ceea ce sunt eu şi ceea ce fac eu 
aduce plusvaloare celorlalți. Sunt un om dinamic care nu 
spune nu unei provocări şi care ia fiecare provocare ca pe o 
oportunitate de învățare.

Mai mult decât atât, cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă 
libertatea de a gândi şi a acționa liber şi mai cred că o comu-
nicare deschisă, onestă şi constructivă este de cele mai multe 
ori soluția în rezolvarea oricărui tip de conflict. Sunt un om 
pentru care conceptul de familie a evoluat în timp şi astăzi 
ea îi include nu doar pe cei apropiați, ci întreaga comunitate.

Activitatea mea profesională
Am înțeles, încă din primii ani de business, că responsabilita-
tea şi asumarea sunt două atribute fără de care nu mi-aş putea 
desfăşura activitatea. Sunt un om de echipă care a învățat că 
atunci când reuşeşti să-i faci pe oameni să înțeleagă de ce faci 
ceea ce faci, ce te motivează, că scopul tău urmăreşte schim-
barea în bine, ei te vor urma şi vor munci cot la cot cu tine.
Mi-am început activitatea profesională încă din anul 4 de fa-
cultate, în cadrul unei instituții financiare nebancare, ca ope-
rator de credite. Ulterior, m-am îndreptat către un alt obiect 
de activitate, tot din spectrul financiar, dar mult mai dinamic, 
spre piața de capital. Activitatea de broker pe piața de capital 
a fost captivantă şi m-a ajutat să am o viziune mai clară des-
pre modul în care funcționează economia şi interdependența 
dintre sectoarele economice.
În 2012 am devenit directorul executiv şi preşedintele Consi-
liului de Administrație al unei societăți pe acțiuni, activitate 
cu care mă ocup şi în prezent.

Câteva din proiectele mele
Pentru mine Reghinul înseamnă acasă. 
Proiectele mele au în centrul lor, oamenii. 
Portofoliul meu de proiecte este unul realist şi realizabil. Am 
văzut cum contracandidații mei promit lucruri care mai de 
care mai fanteziste, dar nu pot răspunde de unde vor avea 
bani pentru a realiza investițiile respective. Eu unul nu  îmi 
doresc să fac promisiuni pe care nu am să le pot onora. Vom 
continua toate investițiile aflate în derulare şi vom interve-
ni punctual acolo unde este nevoie de îmbunătățiri. Mi-am 
structurat proiectele cu mare responsabilitate şi am încercat 
să acopăr cât mai multe segmente pe care le consider deosebit 
de importante.

Dezvoltarea economică a zonei precum şi facilitarea şi atrage-
rea investitorilor locali şi externi prin rezolvarea problemelor 
de infrastructură, accesând fonduri europene, este prioritară. 
La fel şi implementarea PUG-ului şi elaborarea de către pri-
mărie de PUZ -uri în zonele care nu sunt reglementate, spri-
jinind astfel cetățenii care vor să investească în Reghin. Chiar 
dacă toți candidații pentru funcția de primar v-au promis, cei 
care cunosc administrație ştiu că centura ocolitoare este pe 
raza mai multor UAT-uri şi în consecință, Consiliul Județean 
este cel care emite autorizația de construire, iar finanțarea 
este asigurată prin CNAIR. Noi, ca şi UAT, trebuie să spriji-
nim realizarea acestui obiectiv.
Îmi doresc ca Reghinul în 2024 să fie un oraş în care familiile 
tinere să dorească să îşi crească copiii. Pentru asta avem nevo-
ie de un oraş sigur, un oraş cu un sistem medical civilizat, cu 
creşe, grădinițe şi şcoli moderne, un oraş cu salarii civilizate şi 
cu un sistem de transport public performant. Implicarea per-
soanelor vârstnice în viața comunității, crearea unor medii 
cu adevărat favorabile vârstei înaintate sunt factorii esențiali 
pentru cultivarea şi dezvoltarea unei comunități ”prietenoase 
cu vârstnicii”: identificarea de activități – exemplu: progra-
me de tip after school, ore de poveşti, în care pensionari cu 
experiență didactică, care doresc să rămână activi, să poată 
face voluntariat, punerea gratuită la dispoziție a unei săli pen-
tru ore de dans, jocuri de societate, club de carte, expoziții de 
colecții personale etc.
Tinerii au nevoie de un centru comunitar pentru tineret şi 
îl vor avea prin proiectul nostru de reabilitarea al Clubului 
Copiilor. Vrem ca ei să viziteze alte comunități, alte țări şi 

vom facilita acest lucru prin proiecte de tipul celor Erasmus+. 
Wi-fi gratuit în zona centrală şi un Parc al Tineretului care 
să reflecte cu adevărat numele ce îl poartă prin amenajarea 
de zone pentru activități specifice pentru aceştia sunt printre 
prioritățile noastre. 

Angajamentul meu
În cei peste zece ani de activitate politică şi patru de activitate 
administrativă, am luat decizii şi am avut inițiative care au 
avut întotdeauna un singur obiectiv: binele comunității pe 
care o reprezint.
Îmi doresc să construim împreună o comunitate cu traiec-
torie europeană, îmi doresc ca Reghin2024 să fie un oraş în 
care să vrei să te întorci să trăieşti, să-ți întemeiezi o familie 
şi o comunitate în care vrei să pui bazele unei afaceri locale.

Vă îndemn să aveți încredere. Nu doar în capacitatea mea de 
a moderniza Reghinul, vă îndemn să aveți încredere în capa-
citatea dumneavoastră şi vă invit ca pe 27 septembrie să fa-
cem  echipă pentru Reghin! Votați poziția 1 la primar şi votați 
poziția 2 la Consiliul Local.

8POLITIC
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Un altfel de început de an şcolar

Este un început de an şcolar atipic atât pentru 
elevi, cât şi pentru cadrele didactice. Astăzi, 
elevii s-au întors în băncile şcolii, respectând 
distanţarea socială impunsă. 
Elevii de la Liceul Tehnologic „Petru Maior” 
din Reghin au intrat în curtea instituţiei şco-
lare la ore diferite, fiind întâmpinaţi de diri-
ginţi ori învăţători. „Am stabilit cu diriginţii 
ca întâlnirea cu elevii să aibă loc în curte, 
fiecare diriginte să îşi preia clasa, pentru a 
discuta câteva minute cu elevii, apoi s-au de-
plasat în clase pentru a le fi explicate traseele. 
În fiecare clasă avem afişat la loc vizibil tra-
seele pe care elevii trebuie să le urmeze, iar 
de mâine, sperăm ca totul să meargă din bine 
spre mai bine, elevii ştiind astfel pe unde se 

intră, pe unde se iese.” a precizat Aurelian 
Mărginean, noul director al Liceului Tehno-
logic „Petru Maior” din Reghin. 
La  Liceul Tehnologic „Petru Maior” din Re-
ghin sunt şapte clase de a IX-a, a câte 28 – 30 
de elevi în clasă. „Sunt clase la pregătitoare 
unde avem 30 de elevi. În Ordin se preve-
de ca în clasă să fie distanţare de un metru, 
am reuşit să facem asta chiar dacă am scos 
din clasă dulapuri, catedre. Începem noul 
an şcolar cu gânduri bune. Sperăm să fie 
totul bine şi învăţământul să revină la nor-
mal pentru a putea face ceea ce este de făcut 
pentru copii: să vină la şcoală, să înveţe faţă 
în faţă cu profesorul pentru că un învăţă-
mânt online nu cred că are eficienţa pe care 

ne-o dorim cu toţii. Am respectat Ordinul 
publicat în Monitorul Oficial. Am încercat 
la ciclul primar pentru că acolo se poate să 
le decalăm începutul orelor, adică vin de la 
orele 8, 9, 10, dar la gimnaziu şi liceu lucrul 
acesta nu e posibil pentru că avem profesori 
care predau şi la gimanziu şi la liceu ori vin 
şi din alte şcoli. Şi atunci elevii încep la ora 
8:00, termină programul normal între orele 
13:00 – 15:00, iar ceea ce am putut face noi a 
fost să decalăm pauzele. Pauzele vor fi diferi-
te pe fiecare palier, în acest mod elevii nu ar 
trebui să se întâlnească” a declarat Aurelian 
Mărginean. 

În ceea ce priveşte învăţământul online la 
care elevii au fost nevoiţi să se adapteze la 
începutul pandemiei, directorul Liceului 
Tehnologic „Petru Maior” din Reghin spune 
că „a fost o perioadă grea pentru că nu erau 
implementate platforme, pentru că totul a 
venit de la o zi la alta. În acest sens, noi avem 
acum pregătită o platformă pe care profesorii 
şi elevii o vor folosi, în cazul în care vom tre-
ce din nou pe online ori dacă vom fi nevoiţi 
să folosim scenariul galben unde se specifică 
faptul că jumătate din elevi vor fi online şi 
cealaltă jumătate la şcoală” 

Pentru a evita interacţiunea cu grupuri mai 
mari şi elevii de la Liceul Tehnologic „Ioan 
Bojor” au trecut pragul instituţiei de învăţă-

mânt la ore diferite, în funcţie de clasă: ora 
9:00 clasa a IX-a, ora 10:00 clasa a X-a, ora 
11:00 clasa a IX-a şi ora 12:00 clasa a XII-a.

„Este un an atipic, mai aparte decât ceilalţi 
ani, dar elevii s-au conformat. Elevii de clasa 
a IX-a au fost repartizaţi pe clase, li s-au dat 

manualele. Au fost preluaţi de către diriginţi, 
le-au explicat care sunt normele de acum 
înainte în şcoală. Le-au fost explicate circui-
tele, au fost verificaţi de către asistenta medi-
cală în ceea ce priveşte temperatura corpului. 
Nu vom avea pauze la ore diferite pentru că 
noi avem multă practică, şi-atunci nu putem 
să mergem pe pauze la ore diferite, dar pro-
fesorii vor avea grijă să nu interacţioneze, să 
fie răsfiraţi” a precizat Alexandrina Lupescu, 
directorul Liceului Tehnologic „Ioan Bojor” 
din Reghin. 
La Liceul „Ioan Bojor” sunt 6 clase de a IX-
a, toate locurile fiind completate. „Noi sun-
tem pe scenariul galben hibrid, excluzând 
clasele a XII-a. Celor care nu sunt la şcoală 
în săptămâna respectivă le sunt transmise 
toate informaţiile necesare în sistem online. 
Sunt maxim 15 elevi într-o clasă, asta pentru 
că noi nu am avut posibilitatea de a duce în 
clase bănci individuale” a precizat directorul 
Alexandrina Lupescu. 
„Copiii au înţeles să nu interacţioneze, să nu 
se îmbrăţişeze. E adevărat că e cam greu, am 
văzut şi la copiii noştri, de clasa X-a de exem-
plu, chiar dacă sunt mai mari aveau tendin-
ţa aceasta să ne îmbrăţişeze” a concluzionat 
Alexandrina Lupescu, cu speranţa că vom 
reveni cât mai curând la normal şi se vor re-
vedea elevii cu toţi în clase. 

Învăţământ online hibrid la Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” 

Şapte clase de a IX-a la Liceul Tehnologic „Petru Maior” 
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Paradă moto cu scop caritabil la Filpișu Mare

Chiar dacă deseori sunt priviţi cu alţi ochi 
de societate, motocicliştii sunt uniţi, mai ales 
când vine vorba despre acţiuni caritabile. 
Două cluburi de motociclişti din Târgu-
Mureş şi Reghin (Daimler MC Nomads şi 
Sons of Atilla) au făcut un obicei ca în fie-
care an, să se implice caritabil pentru a spri-

jini Asociaţia „Curcubeu” din Filpişu Mare, 
asociaţie care vine în ajutorul copiilor care 
provin din familii cu o situaţie materială 
precară. 
Acesta e cel de-al şaptelea an în care motoci-
cliştii sprijină asociaţia din Filpişu Mare, în 
acest an acţiunea desfăşurându-se sub sloga-

nul „Donăm valoarea unui rezervor de ben-
zină al motocicletei”  
Acţiunea cu scop caritabil a avut loc sâmbătă, 
12 septembrie, cu plecare din Târgu-Mureş 
spre Reghin, unde s-au întâlnit în parcarea 
unui supermarket, de acolo plecând cu toţii 
în coloană, însoţiţi de Poliţia Rutieră, spre 
Filpişu Mare. 
„În fiecare an, în luna septembrie, în we-
ekend-ul dinaintea începerii anului şcolar 
organizăm acest eveniment. Ne adunăm cu 
drag şi plecăm la Filpişu Mare la fundaţia 
„Curcubeu” care se ocupă cu şcolarizarea 
copiilor nevoiaşi. Sunt copii care locuiesc 
împreună cu părinţii în condiţii nu tocmai 
bune şi care nu au puterea financiară de a 
cumpăra cele necesare pentru şcoală. Fun-
daţia „Curcubeu” se ocupă de şcolarizare, îi 
îmbracă, le oferă mâncare, cazare, într-un 
cuvânt au grijă de copiii respectivi. Copiii 
stau de luni până vineri, iar la sfârşit de săp-
tămână se întorc în familie. 
Noi ne-am adunat cu scopul de a strânge 
bani sub sloganul „donăm valoarea unui re-
zervor de combustibil”, care de obicei e în jur 
de 100 de lei. 

Cel care conduce fundaţia, preotul din sat, 
nu avea o părere prea bună despre motoci-
clişti fiind văzuţi de societate ca băieţii cu 
geacă neagră, părul lung, barbă, cărora le 
plac petrecerile şi sunt mai libertini, dar din 
momentul în care a participat la prima noas-
tră acţiune, părerea lui s-a schimbat şi chiar 
iubeşte motocicliştii” a declarat Pampel Atti-
la – vice preşedintele clubului Sons of Attila. 
Pandemia a schimbat regulile evenimentului 
pentru că în anii trecuţi, odată cu această ac-
ţiune, copiii pregăteau în semn de mulţumi-
re un program artistic. „A face bine, e mai 
greu, dar ai satisfacţia enormă în momentul 
în care poţi ajuta pe cineva. Anul acesta, din 
pricina pandemiei, nu ne vom întâlni cu co-
piii, dar în anii trecuţi ne întâlneam cu ei, 
pregătindu-ne un program artistic în care 
ne cântau, recitau poezii, dansau” a precizat  
Pampel Attila. 

Sursa foto: Legendarium 
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