
singurul ziar lunar din Reghin distribuit gratuit în 2000 de exemplare
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Expoziție dedicată patrimoniului fotografic al lui Georg Heiter
În 21 iunie s-au împlinit 150 de ani de la 
nașterea lui Georg Heiter, cel care a fost 
atât fotograf de curte cezaro-crăiesc (K.u.K. 
Hofphotograph), cât și fotograf al Casei Rega-
le a României.

Cu această ocazie, Centrul de Informare și 
Promovare Turistică din Reghin a pregătit 
o expoziție cu fotografii realizate de Georg 
Heiter, pe care o puteți vizita până în data de 
15 iulie.
,,Expoziția pregătită cu această ocazie repre-
zintă doar o mostră a patrimoniului fotogra-
fic rezultat în urma activității lui Georg He-
iter, dar care ne oferă o fascinantă călătorie 
în trecut.
În fotografiile sale un loc important îl au 

portretele realizate în studiourile foto de la 
Reghinul Săsesc și Borsec, dar regăsim și de-
talii de viață cotidiană, imagini cu trofee de 
vânătoare în care apar personalități emble-
matice ale vremii pe domeniul de vânătoare 
de la Lăpușna, lucrări edilitare din oraș – aici 
amintim construirea stăvilarului pentru Uzi-
na Electrică, în plus a fost și autorul a nu-
meroase cărți poștale în care a imortalizat 
orașul nostru la începutul secolului al XX-
lea” spun reprezentanții Centrului de Infor-
mare și Promovare Turistică din Reghin.
Fotografiile și cărțile poștale realizate de 
Georg Heiter sunt parte din colecția perso-
nală a lui Ciprian Marian.
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Primăria Municipiului Reghin va efectua în 
perioada 28 iunie – 19 iulie 2021 activități de 
dezinsecție și deratizare pe raza Municipiu-
lui Reghin.
Activitățile de deratizare se vor executa în 
parcuri, terenuri de joacă, piețe, maluri, etc. 
în perioada 28 iunie – 1 iulie 2021.
Dezinsecția se va realiza în perioada 1 – 19 
iulie 2021, după ora 20.00, prin pulveriza-
rea substanțelor de la sol, cât și din aer. Data 
exactă a acțiunii de dezinsecție aeriană va fi 
afișată pe site-ul Primăriei Municipiului Re-
ghin (www.municipiulreghin.ro) , precum și 
pe pagina de facebook a instituției cu 24 de 
ore înainte de efectuarea tratamentului.
În funcție de condițiile meteorologice, pe-
rioada de execuție a tratamentelor poate fi 
prelungită.
“Rugăm cetățenii să ia măsurile necesare, în 
mod special pentru protecția copiilor, bă-
trânilor și animalelor de companie, pentru 
a nu intra în raza directă de acțiune a uti-

lajelor de pulverizat. Substanţele folosite în 
acţiune sunt avizate de Ministerul Sănătății 
și nu sunt dăunătoare sănătății oamenilor 
și animalelor. În caz de ingerare accidenta-
lă a substanțelor, vă rugăm să vă adresați de 
urgență Spitalului Municipal Reghin.
Pentru eficiența procesului recomandăm ce-
tăţenilor, asociaţiilor de locatari /proprietari 
și agenţilor economici de pe raza municipiu-
lui să efectueze în aceeași perioadă de timp 
operaţiunile de dezinsecție și deratizare în 
gospodăriile proprii, clădiri, subsolul blocu-
rilor etc.
Crescătorii de albine de pe raza UAT Re-
ghin, precum și din comunele limitrofe, sunt 
rugați să ia toate măsurile necesare  pentru 
protejarea albinelor, în caz contrar Primăria 
Municipiului Reghin și societatea care pre-
stează serviciile sunt absolvite de orice res-
ponsabilitate” au transmis reprezentații Pri-
măriei Municipiului Reghin.                

 SOCIAL 2

Donații pentru Fundația 
„Robin Hood”
Sandor a dorit să dea un exemplu și să aju-
te câinii fără stăpân din România. Pe dru-
mul său spre Reghin a adunat donații pen-
tru Fundația „Robin Hood” care se ocupă 
de protecția animalelor și care militează de 
câțiva ani pentru câinii vagabonzi din Româ-
nia. Donațiile se vor utiliza pentru finanțarea 
unor campanii importante de castrare și 
pentru reparațiile care se vor efectua la Adă-
postul pentru animale abandonate „Fiducia” 
din Reghin.
Pe parcusul drumului, Sandor și Gyango au 
străbătut trasee dificile, dar au avut parte și 
de zăpadă ori ploaie. Lucrul deosebit în toată 
această călătorie spre Reghin este faptul că 
Sandor Buz a plecat fără bani, hrănindu-se 
cu ceea ce li se oferea, iar nopțile le petreceau 

dormind sub cerul liber.
Până la finalul zilei de vineri, Sandor și Gyan-
go au reușit să strângă în cadrul campaniei 
„Walking 4 animals” suma de 40.000 de lei, 
donațiile fiind predate oficial vineri, 18 iunie 
în Parcul Central din Reghin. 
La eveniment a luat parte și  Marion Locker,  
președintele Fundației „Robin Hood” din 
Austria, reprezentanți ai Fundației „Robin 
Hood”din România cât și ambulanța lor pen-
tru animale, care va fi folosită pentru castră-
rile viitoare.
,,Este o performanţă. Când au auzit că acest 
domn vine pe jos din Austria alături de câi-
nele pe care l-a adoptat din Reghin m-a atins 
la suflet. Este ceva deosebit. Ne bucurăm că 
sunt oameni care pun atât suflet și depun atât 
efort pentru a ajuta o asociație care dorește să 
sprijine câinii fără stăpân. Avem un protocol 
de colaborare cu ,,Robin Hood” și încercăm 
să îi sprijinim, inclusiv adăpostul Fiducia. 

Cred că prin aceste castrări este singura șan-
să de a scăpa de câinii vagabonzi.  Suntem 
deja la limită, avem 400 de câini și aceasta 
este singura șansă să îi sprijinim pentru cas-
trare. E o sumă frumoasă, pe care nu mă aș-
teptam ca domnul Sandor să o adune. Chiar 
au fost momente critice în care ne-a spus că 
abandonează, fiindcă nu i-a fost ușor. A por-
nit la începutul lunii aprilie și a ajuns la mij-
locul lunii iunie, a trecut prin zăpadă, noroi, 
frig, condiţii vitrege și chiar este de admirat 
ceea ce a făcut el. Împreună cu suma aduna-
tă și cu ajutorul nostru vom face lucruri fru-
moase. Îi îndemn pe oameni să adopte câinii 
din adăposturile noastre pentru că avem me-
dici veterinari, sunt vaccinați, sunt cipați”  a 
precizat Mark Endre, primarul municipiului 
Reghin. 
 De asemenea vor participa și elevi ai Liceului 
Tehnologic „Lucian Blaga”, însoțiți de cadre 
didactice. Tot atunci veți întâlni câini din 
adăpostul „Fiducia”, care-și doresc o nouă fa-
milie, un adăpost.

Un austriac și un câine au mers pe jos din Austria la Reghin 
pentru sprijinul câinilor fără stăpân 
Sandor Buz alături de câinele său, Gyango, au pornit pe jos din Austria în data de 4 aprilie 2021, într-o călătorie de 1300 kilometri cu destinația Reghin, unde au ajuns vineri, 18 iunie. 
Sandor Buz l-a adoptat pe Gyango chiar de la adăpostul din Reghin în urmă cu ceva ani. Distanța din Austria la Reghin a fost străbătută în etape de 20 – 30 kilometri zilnic. 

Codruţa ROMANŢA

Dezinsecție și deratizare pe raza Municipiului Reghin
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Cristian Gavriloaie a adunat în 20 de ani o colecție 
impresionantă de cactuși

Dragostea pentru plantele cu spini a început 
în 2002 când se afla în Târgu-Mureș de unde 
și-a procurat și primii cactuși. ,,În Târgu-
Mureș era o seră unde se vindeau plante. Am 
luat o tăviță cu 12 cactuși de care eram tare 
mândru. I-am dus acasă, i-am pus pe frigi-
der să nu înghețe, i-am udat zilnic crezând că 
eu astfel le fac bine, dar ei de fapt au început 
să crească, să-și schimbe forma. Mi se părea 
că sunt în regulă, însă până în primăvară am 
rămas doar cu vreo două plante”  spune Cris-
tian Gavriloaie.

O carte valoroasă

Momentul în care Cristian Gavriloaie a 
conștientizat pașii greșiți făcuți în creșterea 
acestor plante a coincis cu descoperirea unei 
lucrări științifice despre cactuși scrisă de So-
rin Victor Copăcescu. ,,Este o carte valoroa-
să, cu multe informații. După ce am citit-o 
mi-am dat seama unde am greșit și de ce 
primele două – trei colecții le-am prăpădit. 
După părerea mea, în România nu există car-
te mai bine documentată din care am învățat 
și să iernez cactușii corect. Înainte de asta s-a 
întâmplat să-i trimit la țară, la tatăl meu. Eu 
nu am fost să-i mai văd, iar tata îmi spunea 
că sunt bine, sunt verzi, dar primăvara când 
i-am recuperat toți erau mucegăiți. Erau vreo 
140 de plante. Într-o altă iarnă mi-a înghețat 
o altă colecție. Peste 400 de plante am pierdut 
învățând. Așa am început să cumpăr plante 
de la colecționari, nu am mai cumpărat din 
comerț” mărturisește Cristian Gavriloa-
ie care adaugă faptul că ,,plantele pe care le 
găsim în comerț, prin magazine, sunt făcute 
pentru vânzare, nu pentru colecție. Cactușii 
sunt crescuți forțat cu chimicale și lumină 
continuă, sunt crescuți în turbă, nu într-un 
sol mineral, pietros, care permite să plece 
surplusul de apă. Și nu le respectă nimeni ci-
clul de viață normal”.
Cristian se poate lăuda și cu un exemplar rar 
mai ales pe teritoriul țării noastre, fiind vor-
ba de un hibrid de echinopsis Thomas Stöfer, 
făcut prin niște încrucișări.
Cu timpul, Cristian Gavriloaie a început 
să cunoască diferiți colecționari din țară, 
reușind să lege prietenii de la care cumpără 
ori schimbă plante. Au fost cazuri în care un 
anumit exemplar nu a fost de găsit în țară, 
așa că a cumpărat planta din îndepărtate țări.
,,M-am axat acum pe câteva specii care-mi 
plac în mod deosebit. Am găsit în România 
cam tot ce am căutat, mai sunt câteva pe care 
le-aș vrea, dar colecționarii din țară nu le au 
de vânzare. Așa că am fost nevoit să le caut 
prin Asia, Indonezia, Thailanda. Cu trans-
portul îți asumi un risc. Eu de exemplu am 

cumpărat în iarnă câteva plante din Thailan-
da, care au ajuns în 35 de zile, jumătate din-
tre ele înghețate. Bani pierduți. Am luat alte 
plante din Indonezia, din 12 doar  una s-a 
pierdut, dar am și plătit pe transport mulți 
bani pentru a ajunge mai repede. Dacă îmi 
doresc o specie rară în colecție, cumpăr cel 
puțin două exemplare pentru ca în cazul în 
care pierd una să rămân cu alt exemplar” 
specifică Cristian Gavriloaie.  

Solul

Odată cu trecerea anilor, acest hobby s-a 
dezvoltat, a experimentat și învățat alături de 
aceste plante, colecția crescând de la an la an. 
Cactușii nu sunt plante ieftine, iar asta o știu 
cel mai bine colecționarii.
Cristian folosește mai multe tipuri de sol în 
funcție de condițiile pe care le are planta în 
mediul natural. Însă consideră că pentru un 
începător regula de bază este ca tipul de sol 
să fie preponderent mineral, adică atunci 
când îl uzi, apa să plece repede din el. ,,Plan-
ta știe genetic ce are în acel ghiveci, dar nu e 
ca în natură, unde are mult pământ sub ea, 
ci aici are  un mic ghiveci, în care trebuie să 
îi dai tot ce îi trebuie. Chiar și așa folosesc în 
fiecare an fertilizant pe care-l pun în apa de 
udare”  precizează Cristian Gavriloaie.
În ultimul an a început să vândă din plante, 
iar banii îi reinvestește în această pasiune. 
,,Mulți ani nu am vândut plante, iar cei care 
veneau în vizită plecau cu o plantă cadou. 
Dar acest hobby necesită niște costuri pen-
tru că nu e deloc ieftin. Acum o parte dintre 
ele le vând, dar reinvestesc banii în alte plan-
te. Cel mai probabil când ies la pensie acest 
hobby o să fie o sursă de venit suplimentară, 
dar nu te îmbogățești din asta” spune Cristi-
an Gavriloaie.
Chiar dacă unii sunt sceptici și consideră că 
aceste plante nu fac flori, ceea ce am văzut în 

colecția lui Cristian Gavriloaie distruge orice 
mit. Plante cu flori și culori frumoase, unele 
chiar parfumate. Dar pentru a ajunge la în-
florire, cactușii au nevoie de îngrijire speci-
ală, iar iernarea este unul dintre secrete. În 
anotimpul rece, plantele sunt puse la iernat 
la o temperatură de până în maxim 12 grade, 
simulăm în felul ăsta anotimpul secetos din 
țările din care plantele provin.

Cod de culori

Aproape fiecare ghiceci este etichetat, pe 
culori, fiecare culoare fiind de fapt un cod 
pentru Cristian. Acest cod de culori a fost 
creat de el pentru a putea ține o evidență a 
plantelor: cele cu etichetă verde sunt plante-
le de colecție, cele cu etichetă galbenă sunt 
plante din care are mai multe exemplare și 
din care va recolta lăstari pentru înmulțire, 
cele cu etichetă albă semnifică faptul că are 
mai multe plante din acel exemplar din care 
poate să ofere doritorilor. Etichetele roz sunt 
pentru plantele rare, iar cele roșii sunt pentru 
plantele care au mici probleme, care urmează 
să fie investigate.

Udarea

Petrece ore întregi înconjurat de plante, pe 
care le urmărește și le observă evoluția. Cu 
toate acestea, indiferent cât de multă grijă le 
poartă, tot se întâmplă să mai piardă câte o 
plantă.
,,Cea mai mare problemă la aceste plan-
te vine din sursa lor. De multe ori oamenii 
nu-și tratează plantele corect și pot să facă 
păduchi lânoși, le atacă păianjenii roșii și 
le mușcă țesutul verde astfel că devin maro 
acolo unde au fost mușcate. O altă problemă 
pe care oamenii nu o iau în calcul este uda-
rea plantelor. Cactsul își depozitează în cele 
6 luni din an în care plouă peste el ori aerul 

e mai umed, rezerve de apă și de minerale. 
Crește, înflorește și pune deoparte, iar în 
următoarele 6 luni, când nu plouă și e mai 
răcoros, trebuie să aibă cu ce trăi. Eu scot 
plantele afară undeva la 15 aprilie, le întind 
pe mese și le ud, dar asta doar atât cât trec cu 
stropitoare peste ele, precum un duș foarte 
rapid, cât să simtă apa, să simtă căldura de 
la soare, lumina pentru că ele au dormit 6 
luni. După două săptămâni le dau puțin mai 
multă apă, până ajung să le ud săptămânal. 
Dar nu e asta o regulă. De fiecare dată între 
o udare și alta, solul trebuie să fie uscat com-
plet” menționează Cristian Gavriloaie.

Regula de bază

,,Eu am o regulă! De fiecare dată când aduc 
o plantă nouă, nu o pun între restul plantelor 
pentru că nu o dată mi s-a întâmplat să aduc 
plante cu probleme. Așa că o dezinfectez 
înainte, o scufund câteva minute în apă cu 
substanțe antifungice. Oricâtă grijă ai avea, 
nu există colecționar care să nu piardă plante 
pentru că nu ai cum să le crești în ghivece 
la fel cum ar trăi în natură. Oricât ți-ai da 
silința nu ai cum să simulezi perfect mediul 
lor natural” specifică Cristian Gavriloaie.
Cele mai multe plante le are din America de 
Sud: Chile, Peru, Bolivia, Ecuador, dar are 
plante și din Mexic și Sudul Africii.
,,Aceste plante te răsplătesc prin frumusețea 
și prin formele lor. Plantele te învață să 
iubești. Sunt niște organisme care depind 
100% de tine. Dacă reușești să le înțelegi ne-
voile, să le asiguri necesitățile minime, ele te 
vor răsplăti cu niște flori frumoase. Îți dau 
înapoi ceva minunat”.

Pasionat de frumusețea cactușilor, Cristian Gavriloaie se numără printre colecționarii valoroși din țara noastră, ajungând ca în ultimii 20 de ani să adune peste 4000 de exemplare din 1800 de 
specii. Pe Cristian Gavriloaie l-am găsit acasă, într-o zi de sâmbătă, printre miile de plante, pe care le iubește atât de mult. În sera în care găzduiește aceste frumoase plante cu spini, ghivecele 
sunt aranjate ca la expoziție.

Codruţa ROMANŢA

Cactuși de poveste 
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Smaranda Pușcaș desemnată ,,Învățătoarea Anului 2021”
Codruţa ROMANŢA

Sportivi reghineni, pe podium la Campionatul Național de Ju-Jitsu

Competiția s-a desfășurat în Poiana Brașov, 
la care au participat peste 400 de sportivi de 
la peste 20 de cluburi din țară. Sportivii re-
ghineni însoțiți de Halațiu Narcis Vlad, au 
participat la două probe fighting și ne-waza, 
unde au obținut un loc I, patru locuri II și 
șase locuri III, astfel:
 
Locul I:

- Tălmăcean Georgiana Oana - Ne-Waza - 
63kg U16 Ani

Locul II: 

- Baranka Paul - Ne-Waza - 56 Kg - U21 Ani 
- Baranka Paul - Ne-Waza - 55kg - U18 Ani 

- Antal Alessandro Robert - Ne-Waza - 60kg 
- U16 Ani
- Fetescu Darius Andrei - Ne-Waza - +66kg 
- U14 Ani 

Locul III: 

- Baranka Paul - Fighting - 55kg - U18 Ani 
- Antal Alessandro Robert - Ne-Waza - 60 
Kg - U18 Ani
- Fetescu Darius - Fighting +66kg - U14 Ani 
- Mădăraș Maria - Fighting - 48 Kg - U18 Ani 
- Mezo András - Ne-Waza - 56 Kg - U21 Ani
- Mezo András - Fighting - 62 Kg - Seniori

Șase sportivi din cadrul Clubului Sportiv Red Dragon din Reghin, antrenați de sensei Gyori Tiberiu au participat în perioada 18 – 20 iunie la Campionatul Național de Ju-Jitsu.

Gașca Zurli a ajuns la Reghin

Pentru ca premiul să-i poată fi înmânat per-
sonal, Mirela Retegan alături de Gașca Zur-
li, au făcut o vizită la Reghin pentru ca atât 
învățătoarea Smaranda Pușcaș, cât și elevii ei 
să aibă parte de o premiere pe măsura me-
ritului.
Așa se face că la Școala Gimnazială ,,Alexan-
dru Ceușianu” de pe strada Vânătorilor a fost 
mare veselie, când la geamul clasei condusă 
de învățătoarea Smaranda Pușcaș, a bătut 
Gașca Zurli. A fost momentul în care din 
clasă s-au auzit strigăte de bucurie. 
Fericirea a fost cu atât mai mare pentru cei 
27 de freinetici când Gașca Zurli a intrat în 
clasa lor, fiecare copil fiind chemat în fața 
clasei pentru a-i fi înmânată cartea ,,Poves-
tea lui Mulțumesc”, carte pe care fiecare copil 
și-a găsit trecut numele.
,,Acum 5 ani mi-am propus să-i motivez pe 
părinți să spună lucruri frumoase despre 
învățătoarea copiilor lor. Mi se pare extrem 
de important să-i recunoaștem pe cei care 
sunt dascăli adevărați și care trec chiar din-

colo de programa școlară, cei pentru care 
școala nu e un serviciu, ci e o misiune. În fie-
care an alegem o singură învățătoare că așa e 
în viață, cineva trebuie să fie pe locul I. Anul 
acesta din fericire a fost Smaranda și mă bu-
cur din toată inima că nu e doar o sărbătoare 
a ei și a clasei, ci este o sărbătoare a orașului. 
Am ales-o pe Smaranda pentru că e un om 
în spiritul zurli, un om care caută bucurie în 
ceea ce face, care găsește resurse și de unde 
nu găsește nimeni și crește copiii și îi edu-
că cu blândețe, prin joacă și cu foarte mul-
tă dragoste. Mi s-a părut un om extrem de 
creativ, un om extrem de generos și care știe 
că un copil se crește cu iubire și nu cu pe-
deapsă” a precizat Mirela Retegan, prezentă 
la Reghin. 
Atmosfera de sărbătoare s-a mutat apoi 
în curtea școlii unde s-a cântat și dansat și 
unde a fost înmânat premiul și diploma 
învățătoarei anului. Și pentru că Gașca Zurli 
a venit la Reghin încărcată cu multe daruri, 
copiii au plecat acasă cu brațele pline. 
Ce înseamnă pentru Smaranda Pușcaș acest 
titlu, ne-a răspuns chiar ea, care spune că 

,,nici nu pot să spun că e un vis împlinit 
pentru că eu nu am visat niciodată așa ceva. 
Se pare că universul este foarte prietenos cu 
mine și cu elevii mei. Nu știu, cred că așa 
trebuia să se întâmple lucrurile, ca odată în 
viață să-ți rămână inima prea mică și să nu 
mai aibă pe unde să le pună pe toate. Mie 
asta mi s-a întâmplat astăzi. De dimineață 

am trăit niște emoții și vă dați seama că tre-
buia să mă prefac pentru ca elevii mei să nu 
știe nimic, iar la ora 11.00 când la geamul 
nostru au bătut Gașca Zurli ne-a luat cu leșin 
pe toți. Iar să leșini de bucurie cred că se în-
tâmplă foarte rar. 

Proiectul ,,Învățătoarea Anului” a fost inițiat în urmă cu 5 ani de Mirela Retegan, susținut de Fundația Zurli din dorința de a găsi învățători și educatori, care prin meseria lor pot schimba lumea. 
Părinții au fost invitați să trimită propunerea lor online, specificând de ce consideră că învățătoarea propusă de ei merită acest premiu. În ultimii ani titlul de ,,Învățătoarea Anului” a ajuns la 
Galați, București, Crevedia, Eșelnița, iar anul acesta a ajuns la Reghin, la Smaranda Pușcaș. 



NR 167 5POLITIC

Urmează alegeri în PNL Reghin

Rep.: De ce ați luat decizia de a candida la 
funcția de președinte PNL Reghin?
Mihai Dan Farcaș: Mă consider un om cal-
culat, aplicat și orientat spre rezultate. Am 
intrat în proiectul politic local Reghin om 
cu integritate și un palmares de proiecte fi-
nalizate cu succes, iar în continuare vreau să 
păstrez această carte de vizită.
Am alocat timp, resurse și dedicare maxi-
mă, pe fiecare mic proiect setat (alegerile 
prezidențiale, alegerile locale, alegerile parla-
mentare), pentru a putea câștiga experiență 
și a mă iniția în ce înseamnă politica locală. 
Din fiecare proiect spun că am învățat din 
greșeli și am analizat soluțiile de aplicat în 
viitor, pentru a crește randamentul.
Am confirmat și faptul că fără dialog și 
diplomație nu se pot obține la fel de multe 
rezultate ca în lipsa lor, dar cel mai impor-
tant că doar împreună cu sprijinul întregii 
organizații locale și implicarea tuturor pu-
tem evolua.
Am luat această decizie, pentru că am făcut 
toate calculele și organizația locală poate 
evolua și se poate dezvolta în continuare sub 
conducerea mea.
Deși până recent nu am avut intenția de a 
candida pentru funcția de președinte, întru-
cât eram concentrat pe departamentul meu 
și pe proiecte, analizând calculele făcute, 
proiecția rezultatelor viitoare era în scădere. 
Așa cum în 2019 am decis că e momentul să 
mă implic în politică, în mai 2021 am decis 
că e momentul să mă implic în reformarea 
organizației locale PNL Reghin. Din funcția 
de președinte, estimez ca rezultatele și 
schimbările ce vor apărea pe termen scurt și 
mediu să aducă impact mare în comunitatea 
reghineană și asupra numărului de proiecte 
ce se vor realiza.

Rep.: Ce înseamnă Partidul Național Libe-
ral pentru dumneavoastră?
M.D.F.: În primul rând înseamnă speranță. 
Speranța că vom putea rezolva multe din 
problemele cetățenilor, atât la nivel local cât 
și național. Înseamnă o organizație matură 
cu aproape 200 de mii de membri înregistrați 
și spre un milion de simpatizanți, care majo-
ritatea înțeleg și susțin ideologia liberală a lui 
Brătianu. Înseamnă oportunitatea unui om 
de valoare să vină cu idei și cu proiecte, ce 
apoi vor fi susținute de organizația întreagă. 
Înseamnă, pentru mine, soluția la multe din 

problemele ce altfel erau intangibile ca rezol-
vare, dar al căror impact negativ era resimțit 
mereu. Înseamnă oportunitatea de a fi parte 
din schimbarea ce o doresc de la țara noas-
tră, iar la nivel mai mic, de la orașul nostru.

Rep.: De ce ar trebui să vă aleagă membrii 
partidului în fruntea organizației locale?
M.D.F.: Am avut plăcerea de a prezida 
ședințele organizației locale PNL Reghin, în 
perioada noiembrie 2019 - decembrie 2019, 
cu o recurență săptămânală. Erau ședințe 
alături de echipa pe care am găsit-o când 
m-am înscris și alături de care am luptat la 
alegerile prezidențiale.
Am găsit oameni buni, oameni cu experiență, 
dar și oameni noi, iar organizația se tot dez-
volta. Am găsit suport de la cei cu experiență, 
care m-au făcut să mă simt primit în colec-
tiv și care m-au încurajat și m-au convins să 
cred că am luat decizia bună de a mă implica 
și că voi avea susținerea tuturor să schimbăm 
lucrurile în bine.
Nu consider că membrii trebuie să mă alea-
gă (nu e o obligație, ci o alegere), dar sper 
că poate și aceștia simt și înțeleg nevoia de 
a deschide organizația tuturor celor înscriși, 
dar și stabilirea de obiective clare pe dezvol-
tarea ei, prin atragerea membrilor noi. Sper 
că și ei simt nevoia de a povesti și a comu-
nica mai mult între noi și a identifica mult 
mai ușor idei de proiecte, dar și problemele 
comunității, probleme ce ulterior să le adre-
săm.
Sper că simt nevoia de un management mo-

dern, aplicat, cu rezultate măsurabile.
Sper că simt nevoia de transparență și im-
plicare a fiecăruia în activitățile ce implică 
administrația locală.
Sper că simt nevoia să se poată exprima liber 
și necenzurați.
Sper că simt nevoia de a exista dialog și coo-
perare cu administrația locală și cu celelalte 
grupări politice la nivel local, pentru a putea 
desfășura proiecte cât mai multe, pentru Re-
ghin și comunitatea locală.
De aceea eu îmi doresc să-i ajut să vină de 
plăcere la ședințe, la activități. Să recunosc 
meritul și valoarea fiecăruia și să stabilim 

obiective și sarcini dimensionate corect și 
aplicat, pentru fiecare din membrii. Atât cât 
simte și cât poate fiecare.
Îmi doresc ca discuțiile, chiar și cele critice, 
să se realizeze într-un mod constructiv, cu 
identificare de soluții aplicabile în final, fără 
vreo reținere.
Îmi doresc încurajarea inițiativei, încurajarea 
membrilor ce doresc să se afirme și crearea 
unui sistem intern care să permită fiecăru-
ia să poată accede la nivelul următor, funcții 
în cadrul partidului. Îmi doresc încurajarea 
succesiunii și posibilitatea oricărui membru 
să contribuie.
Îmi doresc o organizație modelată după va-
loarea cumulată a membrilor săi, nu în în-
truchiparea și asemănarea mea sau al unui 
grup de interes.
Împreună putem fi un model pentru județ, 
dar și pentru țara întreagă, o inspirație pen-
tru tinerii care vor dori să se implice și vom 
fi sinceri și adevărați.
În încheiere vreau să zic că nu sunt doar 
vorbe, ci că am trasat deja obiectivele 
S.M.A.R.T. care așteaptă consultarea cu în-
treaga organizație. Pentru toți colegii care au 
formulate întrebări sau au curiozități, sunt 
disponibil pentru a intra în amănunte.

În luna iulie, membrii Partidului Național Liberal din Reghin sunt invitați să-și aleagă noul președinte. Până la această oră și-au anunţat intenţia de a candida pentru funcţia de președinte al 
organizaţiei PNL Reghin trei persoane: Gabriel Sebastian Toncean, actual președinte al organizaţiei, Stelian Doru Cătană și Mihai Dan Farcaș.
Cum în politică ne putem aștepta la surprize, rămâne de văzut până în ziua alegerilor dacă vor mai exista alţi candidaţi ori dacă vor fi retrageri din această cursă.
Până la publicarea acestei ediţii a ziarului am reușit să purtăm discuţii doar cu Mihai Dan Farcaș, însă în funcţie de timpul de care dispun, așteptăm și răspunsurile celorlalţi doi candidaţi, 
Gabriel Sebastian Toncean și Stelian Doru Cătană, la cele trei întrebări pentru ediţia online a ziarului. 

Codruţa ROMANŢA
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,,Activitatea a început în plină pandemie, 
de la 1 octombrie odată cu Ziua Persoane-
lor Vârstnice, moment în care au reușit și 
finalizarea lucrărilor de renovare a sediului”  
spune Sorina Bloj, președintele Ligii Pensio-
narilor din Reghin. 
Pentru a deveni membru, trebuie depusă 
o cerere și plătită o cotizație. ,,În fiecare an 
odată cu plata cotizației se consideră per-
soanele înscrise. Anul acesta, deși a fost 
pandemie, avem peste 300 de membri care 
au plătit cotizația. Noi suntem filială a Ligii 
Pensionarilor din Mureș, acolo ducem toa-
te cotizațiile. Conform noului contract am 
primit acest spațiu pentru folosință gratuită, 
unde noi plătim utilitățile. Cine dorește să 
devină membru completează o cerere, cereri 
care vor fi duse de noi la sediul din Târgu-
Mureș. Plătesc o taxă modică de înscriere de 
2 lei, iar apoi pot participa la toate evenimen-
tele noastre. Condiția să participi la activități 
este să fii membru”  specifică Sorina Bloj.  
Fiind pandemie nu s-au putut organiza eve-

nimente, așa cum și-ar fi dorit, dar au orga-
nizat câteva excursii. ,,Fiind legați de pan-
demie, având membrii trecuți de o anumită 
vârstă, care sunt într-o categorie mai sensi-
bilă nu putem să ne avântăm în evenimente 
grandioase. Vrem să-i identificăm pe cei care 
au probleme mai mari de sănătate, să-i aju-
tăm cum putem dacă nu au aparținători, să-i 
vizităm. Am fost la Salina de la Praid unde 
putem spune că acolo am împărțit și puțină 
sănătate în pandemie. Am organizat și eve-
nimente caritabile prin care am dat haine la 
copiii săraci, am dat alimente. Din puținul 
pe care îl avem toți membrii noștri au primit 
pachete cu alimente fiind împărțite 522 de 
pachete. 
Am fost la mănăstirea de la Durău, am fost la 
Sâmbăta de Sus. Am tipărit o carte de poezie 
populară pentru care prietenii noștri rapsozi 
și poeți populari de pe satele din împreju-
rimi au adus din creațiile lor și am tipărit o 
nouă carte în colecția noastră. Lansarea am 
făcut-o la biserica de la Gledini unde am avut 

condiții optime de a organiza un asemenea 
eveniment în pademie” spune Sorina Bloj. 
Scopul Ligii Pensionarilor constă în ocazii 
de petrecere a timpului liber al pensionari-
lor. La sediu joacă table, rummy, toate astea 
cu un număr restrâns de persoane, păstrând 
distanța. Există chiar și un atelier de pic-
tură icoane pe sticlă coordonat de artistul 
plastic Nicolae Galat, care are în cadrul se-
diului o expoziție de pictură. ,,Eu pot spune 
că am fost adoptată de acest colectiv pentru 
că m-am pensionat de curând. Am colabo-
rat cu dumnealor pe vremea când eram la 
instituțiile de cultură din Reghin. Sunt plă-
cut surprinși de faptul că am dat o față nouă 
acestui sediu. Toți se oferă să aducă donații 
de anumite obiecte, să fie parte din expoziție” 
spune Sorina Bloj. 
Putem spune că aici, în cadrul Ligii Pensio-
narilor din Reghin, membrii se simt ca o ade-
vărată familie. Se leagă prietenii, se lucrează 
în echipă. S-a reușit dezvoltarea activității 
organizației de femei, amenajând un spațiu 

pe care l-au numit ,,Casa Bunicilor” unde 
există o colecție de artă populară și obiecte 
casnice, donate de femeile de la organizație. 
,,Ne întâlnim la o poveste, la o aducere 
aminte. Așteptăm să înceapă în toamnă anul 
școlar și vedem cum ne va permite situația 
pentru că vrem ca aici, în Casa Bunicilor, să 
aducem o dată pe săptămână copii care nu au 
bunici. Ori dacă mama nu are unde să-l lase 
două ore, să poată să-l aducă aici, iar noi să 
desenăm, să pictăm împreună, să le spunem 
povești, dar asta doar dacă pandemia ne va 
permite” precizează Sorina Bloj 
În ceea ce privesc proiectele viitoare se lu-
crează la organizarea Taberei de la Lăpușna 
– Baladele Verii, iar în toamnă se dorește or-
ganizarea unei excursii în Grecia cu membrii 
Ligii Pensionarilor din Reghin.  Totodată, 
există dorința de a realiza o revistă semestri-
ală pentru care au început să adune materi-
ale. 

8SOCIAL

Activităţi recreative la Liga Pensionarilor din Reghin
După demisia vechii conduceri, Liga Pensionarilor filiala Reghin este condusă din luna aprilie 2020 de Sorina Bloj, având alături un nou birou format din Eugen Filip – vicepreședinte, Maria 
Borzan – vicepreședinte, Otelia Stroia – secretar, Sorina Sav – președinte organizația de femei, Nemeș Susana – responsabil probleme sociale, Ioan Muj – președinte de onoare.

Codruţa ROMANŢA

Au fost selectate șase proiecte din domeniul 
sportiv, iar în ceea ce privește domeniul edu-
cativ și cultural au fost selectate șapte proiecte. 
Un singur proiect nu a fost selectat.
Suma totală alocată din bugetul local pentru 
cele 13 proiecte este de 139.447 de lei.

Comisia de evaluare și selecție a proiectelor 
depuse în vederea atribuirii contractelor  de  
finanțare nerambursabilă de la bugetul local  
al municipiului Reghin, a publicat rezultatul 
procesului de selecție și evaluare a proiecte-
lor de finanțare nerambursabilă din bugetul 
local al municipiului Reghin pentru activități 
nonprofit de interes local desfășurat în peri-
oada 25 mai 2021 – 9 iunie 2021. 

Proiecte Sportive 

Asociația Club Sportiv Sporting Reghin 
– Cupa Sporting Reghin 2021 - Turneul 
Internațional de fotbal organizat la 7 catego-
rii de vârstă (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 

2013, 2015) – suma aprobată 25.000 de lei
Club sportiv Master Karate-Do Reghin - 
,,premiul Master Karate-Do Reghin – editia 
a 31, perioada 29,30, 31 octombrie)– suma 
aprobată 13.068 lei 
Asociația Club Sportiv Best Kids Reghin 
– Cupa Best Kids Reghin 2021 Turneu 
Internațional de fotbal organizat la 7 catego-
rii de vârstă (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 
2013, 2016) – suma aprobată 22.500 lei 
Ința Adina PFA  - Euforie pe ghete – suma 
aprobată 3730 lei 
Asociația Cicliștilor de Anduranță Reghin 
– Tur SCA-50 km – Reghinul pe bicicletă – 
suma aprobată – 13.414 lei
Asociația Cicliștilor de Anduranță Reghin – 
Gala Ciclismului de anduranță, decembrie 
2021 Reghin – 1735 lei 

Proiecte Educative și Culturale

Asociația Filantropia Ortodoxă Filiala Re-
ghin – Istoria nescrisă în cărți este înscrisă în 

cimitire „Personalități marcante din centrul 
Transilvaniei care își dorm somnul de veci în 
cimitirul Bisericii Ortodoxe Române Sfânta 
Treime” – suma aprobată 7524 lei
Asociația Zori Kids – Program Educațional 
,,Da Poți” – 14272 lei
Asociația Csillag Reghin – „Calendar 2022 – 
Patrimoniul Arhitectural” – suma aprobată 
5897 lei 
Asociația Csillag Reghin – Comunitate, cul-
tură, tradiții – suma aprobată 6528

Asociația Teleios - ,,School After School 
Apalina” – suma aprobată 1765 lei
Asociația Artiștilor Lutieri din România – 
Festivalul ,,70 de ani de lutierie reghineană” 
– 17620 lei 
Parohia Ortodoxă Română Reghin ,,Sfinții 
Martiri Brâncoveni” - curs de pictură biseri-
cească pe sticlă pentru toți copiii sub 18 ani 
din cadrul parohiei - suma aprobată 6394

13 proiecte declarate eligibile pentru finanțare nerambursabilă
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Rep.: Câteva lucruri despre tine…
Miruna Lavinia Bota: M-am născut în Lu-
peni, unde am și copilărit. După terminarea 
studiilor și după primul job m-am mutat în 
Reghin, unde și locuiesc acum. Îmi place la 
nebunie să călătoresc și să descopăr cât mai 
multe lucruri frumoase. Sunt o fire liniștită, 
preferând să-mi petrec timpul citind și as-
cultând muzică.

Rep.: Când și cum ai descoperit pasiunea 
pentru pictură, benzi desenate pentru artă 
în general?
M.L.B.: De desen și pictură am fost dintot-
deauna atrasă, chiar de mic copil, desenam 
orice, mai ales în vacanțe când stăteam la 
bunici: desenam cai, găini, pisici, câini, chiar 
și peisaje. Am urmat apoi o Școala de Arte 
pentru a-mi aprofunda studiile și exersam 
zilnic tehnici de hașură și stiluri de pictură. 
Cu benzile desenate a fost ceva mai târziu, 
doar pe la sfârșitul liceului am descoperit 
manga-urile (benzile desenate japoneze), 
care m-au inspirat foarte mult încât să por-
nesc și eu pe drumul acesta. Benzile desenate 
înseamnă mai mult decât simple desene, ele 
înseamnă perspectivă, peisagistică, anato-
mie, dinamică, cunoașterea redării efectelor 
de mișcare, dialog, narațiune și coerență.

Rep.: Cum ai ajuns să faci ilustrații pentru 
cărți de colorat? 
M.L.B.: Decizia de a face ilustrații a venit mai 
mult acceptând cererile făcute de persoanele 
dornice. În plus, a fost și o provocare pentru 
mine să îmi testez limitele, și sper că mi-a 
ieșit. Sper ca pe viitor să continui cu astfel 
de proiecte. Sunt încurajatoare, atât pentru 
artist, cât și pentru cei pe care le desenează 
ulterior.

Rep.: Vorbește-mi puțin despre colabora-
rea pentru ,,Carte de colorat pentru miti-
tici”
M.L.B.: Ideea nu îmi aparține, eu am fost 
unul dintre persoanele care a ajutat la crea-
rea acestui proiect. Este vorba de desenarea 
unor animăluțe, care aparțin chiar autoarei 
volumelor Cerșetori la Poarta Sufletului, 
Alexandra Pașca. Aceste cărticele sunt meni-
te picilor, de aceea sunt vândute și ca pachete 
pentru grădinițe, și să-i învețe pe cei mici să 
iubească animalele și să se bucure colorând.

Rep.: Recent câteva picturi au fost accep-
tate și publicate într-o antologie de artă… 
Despre ce este vorba?
M.L.B.: Este vorba de un proiect lansat de 
Editura Globart Universum, de a strânge 
artiști români din țară, cât și din diasporă 
într-un volum de artă, care va fi distribuit 
în centrele culturale și biblioteci din SUA, 

Canada, România și alte țări din Europa. Nu 
m-am așteptat să fiu acceptată, dar bucuria 
a fost de zece ori mai mare când mi-au ac-
ceptat picturile și câteva desene pentru acest 
volum. Apare peste câteva luni și sunt extrem 
de bucuroasă pentru că am reușit să mai fac 
un pas pentru lumea artiștilor.

Rep.: Desenezi doar pe hârtie ori folosești 
și desenul digital, pe o tabletă de exemplu? 
Care este mai aproape de sufletul tău?
M.L.B.: Tehnica tradițională cât și cea digi-
tală au avantajele și dezavantajele lor, înce-
pând de la materiale consumabile, precum 
hârtia, culorile și pensulele, până la curentul 
consumat pentru digital. Pentru mine, fiind 
obișnuită să folosesc hârtia specială pentru 
pictură și pânza îmi este foarte ușor să găsesc 
metoda ușoară și cea mai la îndemână pen-
tru realizarea anumitor texturi și culori. Pen-
tru desenul digital totul depinde de calitatea 
tabletei grafice și de abilitățile proprii pentru 
a desena, deși încă mai am mult de învățat, 
rămâne mai mult ca o opțiune pentru mine.

Rep.: Dar pasiunile tale nu se opresc aici 
pentru că ești atrasă și de literatură. Cum 
te-ai apucat de scris?
M.L.B.: Am început cu mici compuneri încă 
din clasele gimnaziale, stângace, pline de 
greșeli gramaticale, dar nu am renunțat. Pot 
să spun că m-am apucat de scris cu adevărat 
în perioada facultății, după ce începusem să 
fac benzi desenate. Restul e istorie.

Rep.: În urmă cu ceva ani ai lansat primul 
tău roman ,,Decolorat” are e subiectul ro-
manului?

M.L.B.: Când m-am apucat oficial de scris la 
acel roman, treceam printr-o perioadă mai 
dificilă și cred că am reușit să redau niște tră-
iri puternice în poveste. Decolorat este un ro-
man controversat, în care am folosit nuanțele 
sociale complementare pentru a le aduna și 
crea personajele din roman, începând de la 
un pictor liber-arbitru, la personaje condu-
se de etica tradițională și cea religioasă, dar 
nu în ultimul rând, cel mai de preț element, 
prietenia.

Rep.: Apoi a urmat ,,Andrei Straja”?
M.L.B.: ,,Andrei Straja,, este conceput ca un 
basm, scris în epoca modernă, despre mo-
mârlanii din Valea Jiului, de unde provin eu. 
Scriind la poveste m-am simțit foarte aproa-
pe de ținutul natal și am vrut să explorez și 
să hiperbolez o parte din legendele locale, 
să le interpretez, reușind să redau o poves-
te ușoară, nostalgică în unele locuri. Prea 
multe detalii nu vreau să scriu, dar tot ce pot 
menționa este că povestea celor doi frați, ca 
personaje principale, începe din momentul 
în care, pășind în afara casei părintești și 
luând calea munților, alături de o turmă de 
oi, lucrurile devin fantastice, inexplicabile. 
Pe parcurs ei se vor întâlni cu două legende 
românești: zmei și dragoni.

Rep.: De unde pot fi cumpărate cărțile tale?
M.L.B.: Ele se găsesc doar online, pe site-uri 
de librării online. O parte nu mai sunt dispo-
nibile încât stocul a fost epuizat.

Rep.: Ce reprezintă pentru tine scrisul, 
pictura? Putem spune că e o formă de eli-
berare?

M.L.B.: Scrisul și pictura sunt o formă de co-
municare cu un mare impact asupra lumii. 
Pentru mine ambele înseamnă modul cel 
mai liber de exprimare, fără granițe, practic 
infinit.

Rep.: În ceea ce te privește cum vezi legătu-
ra între artă și literatură?
M.L.B.: Sunt două lucruri diferite, și totuși 
cu multe în comun. Susținând afirmația an-
terioară, ambele fiind forme de comunicare, 
dar e mereu arta, pictura cea la care apelez 
pentru a-mi exprima gândurile. Ca să dau un 
exemplu simplu, când mă gândesc, să zicem 
la un peisaj montan, îmi este ușor atât cât să-l 
descriu vizual în cuvinte, folosind figuri de 
stil precum comparația și epitetul, atât cât și 
transpunerea unui pe hârtie, colorând după 
tonalitățile specifice unui stil pentru a contu-
ra acel peisaj montan.

Rep.: Ce urmează, la ce lucrezi în momen-
tul de față?
M.L.B.: Deocamdată lucrez la câteva 
ilustrații, pictez ce-mi mai vine în minte. Pe 
plan scriitoricesc, în faza de editare a nou-
lui roman la care am lucrat în ultimii trei 
ani și mai scriu poezii când îmi vin idei mai 
răzlețe. Restul vin de la sine!

Miruna Lavinia Bota este o tânără pasionată de artă și literatură și iubește animalele. Scrie poezie, a publicat până acum două romane, iar de curând câteva picturi i-au fost acceptate și publicate 
într-o antologie de artă. Vorbim așadar despre un artist complex, o tânără cu calități artistice deosebite pe care vă las să o descoperiți în interviul de mai jos.

Miruna Lavinia „Scrisul și pictura sunt o formă de comunicare 
cu un mare impact asupra lumii...” Codruţa ROMANŢA
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2021 anul reinventării

Povestea Cramei Sântu a început în urmă cu 
aproximativ 11 ani, atunci când au fost cum-
părate terenurile necesare reînființării pod-
goriei vechi săsești, cu rădăcini înainte de 
Primul Război Mondial. În urmă cu 9 ani au 
început lucrările de construcție și restaurare 
a clădirii în care astăzi funcționează Crama 
Sântu.

În 2021 s-a decis construirea unei noi 
identități pentru vinurile produse de Crama 
Sântu. 
„Anul trecut am lansat ediția „Gură de Rai”. 
În tot acest timp care a trecut am lucrat și 
am rebranduit vinul de Sântu sub aspectul 
sticlei, al etichetei, a tot ce înseamnă compo-
nenta vizuală. Astfel, am creat o altă imagine 
care se va numi „Poarta Sufletului”. Vinul 
este o licoare incitantă, dar în același timp 
este și o poartă spre suflet, exact cum este și 
Sântu. „Poarta Sufletului” este un concept pe 
care îl dezvoltăm, concept care combină lu-
crul bine făcut cu un vin corect făcut și care 
are un singur rezultat: într-un cadru frumos 
vinul trebuie să incite, să fie într-adevăr o 
poartă spre suflet”, spune Vasile Costea, pro-
prietarul podgoriei și al Cramei Sântu.
Povestea Cramei Sântu se leagă, în primul 
rând, de locul natal al celui care a pus pe pi-
cioare crama, respectiv avocatul Vasile Cos-
tea. E și o punere în valoarea a potențialului 
agricol și turistic al locului.
„În primul rând este vorba de pasiunea pen-
tru locul natal. Dealul pe care acum îl vedem 
cu vie era locul meu de joacă în copilărie. 
În același timp, e locul obârșiei mele, lo-
cul casei părintești. Mai mult de atât, acest 
loc are și un potential și o vechime în ce 
privește tradiția vinului, care a impus această 
investiție. Atunci când nu voi mai fi în sala 
de judecată, vreau să pot să mă ocup și mai 
mult de această pasiune. Eu cred în revigora-
rea acestui loc, mai mult de atât, o și văd. În 
ultimii ani am observat o implicare activă a 
primăriei, cu amenajări în sat, cu tot ce în-

seamnă utilități. Este extrem de important să 
putem vorbi de un mediu rural curat. Satul 
Sântu e un loc care îmbină fericit natura, cu 
tot ceea ce înseamnă o viață normală, liniștită 
și curată. Cel mai indicat lucru este să urcați 
pe dealul de vie, să vedeți împrejurimile, să 
vedeți întreaga zonă, una cu un potențial ex-
traordinar din punctul meu de vedere. Sunt 
multe alte locuri precum cel existent aici la 
Sântu, totul este să găsim oameni care să se 
implice cu sufletul, să dăruiești ceva locului 
de care aparți”, a mai spus av. Vasile Costea.
Autoritățile locale vin alături de investitori
O componentă importantă pentru dezvolta-
rea satului Sântu o are, pe lângă investițiile 
private, și contribuția administrației locale.
„Ceea ce vedem la Sântu, respectiv crama 
înființată de domnul avocat Vasile Costea, 
reprezintă o noutate pentru satul nostru. 
Această cultură a viței de vie a fost abando-
nată în această zonă începând cu 1960. Sunt 
absolut impresionat de ce a făcut domnul 
Costea aici la Sântu, de forța și ambiția de 
care a dat dovadă pe parcursul anilor pen-
tru dezvoltarea acestei investiții de suflet. Nu 
avem decât să-l felicităm și să ne declarăm 
mândri de ceea ce face în satul Sântu, comu-
na Lunca”, a precizat Teodor Vultur, primarul 
comunei Lunca.

Vinuri premium sub brandul 
”Poarta Sufletului”

În cadrul evenimentului de vineri după 
amiază (11 iunie) cel mai așteptat moment 
a fost cel al degustării celor mai noi vinuri 
premium produse de Crama Sântu: Red Cu-
vee 2020 (cupaj Fetească Neagră, Pinot Noir, 
Cabernet Franc, Shiraz), Cuvee Alb 2020 
(cupaj Fetească Regală, Muscat Ottonel, Pi-
not Gri, Sauvignon Blanc), Sauvignon Blanc 
2020 și Fetească Regală 2020 (baric). În plus, 
în butoaiele de stejar, mai așteaptă la baric să 
fie degustat pe viitor, și vinul de origine ro-
mânească Fetească Neagră. Momentul a fost 
prezentat de Mircea Muntean, un prieten al 

cramei Sântu și al vinurilor de calitate.
„Facem totul din pasiune, din suflet. Nu am 
pus pe primul plan chestiunile materiale, re-
spectiv partea economică. La orice business 
bun trebuie să aștepți, să ai răbdare și ce e 
vital, să faci lucrurile corect, cu temeinicie. 
Sunt ferm convins că indiferent cine va veni, 
un vizitator, un turist sau un localnic, își va 
trage suflul din frumosul acestui loc. Acest 
aspect se caută și în turism, o componentă 
de liniște, de frumos și nu în ultimul rând 
o componentă de bun gust. Tot ce ne-am 
trudit să facem se încadrează în aceste trei 
coordonate. Sunt convins că am reușit până 
acum, la fel cum o vom face și pe viitor”, mai 
declară Vasile Costea.

Arta, casă bună cu vinul

Vineri, a fost un moment propice și pentru 
artă. Noua sală de degustări și evenimente 
a cramei a găzduit expoziția de fotografie 
semnată de artista Raluca Moisoiu intitula-
tă „Tâlcuri/Cândva, într-o primăvară, într-o 
toamnă, într-o iarnă” dedicată ciclului vieții 
viei și a vinului din Sântu.
”Prin intermediul acestei expoziții privi-
torul poate descoperi frumusețea naturii 
exprimată prin via de la Sântu. Această vie 
pe mine m-a provocat să o vizitez în fiecare 
anotimp, astfel am ajuns la realizarea acestei 
expoziții ce conține 42 de lucrări în care am 
propus experiențe vizuale cu privire la toate 
metamorfozele prin care trece o vie pentru 
a ajunge într-un stagiu final. Este vorba de 
principiul vieții, totul este schimbare, la fel ca 
și această vie. Expoziția își propune să aducă 
privitorului momentul de debut al primăve-
rii când frunzulița abia germinează, când se 
formează mugurii pentru floare, apoi partea 
de vară când via își intră în plenitudinea sa, 
terminând cu partea de toamnă, de rod, dar 
și cea de iarnă, mai dramatică, în așteptarea 
unei noi vieți”, a precizat Raluca Moisoiu.
În plus, în turnul cramei, se întinde și 
expoziția permanentă cu peste 200 de tablo-
uri, din colecția privată a proprietarului, ale 

unor artiști români cunoscuți.

Povestea satului Sântu. Un 
sihastru i-a dat numele.

Sântu este o mică localitate idilică, așa cum 
multe găsești dacă străbați zona Transilvani-
ei. La 40 de km de Târgu-Mureș, lângă Re-
ghin, în inima țării, pe drumul care duce spre 
Bistrița, un mic indicator te avertizează că în 
partea stângă găsești un sat cu nume care 
la prima vedere te intrigă și te atrage: Sân-
tu. Explicația ți-o poate oferi orice sătean, 
mândru de originea lui: la începutul acestui 
mileniu, pe locul numit Dumbrăvița, exista 
o mănăstire în care a sihăstrit un singur că-
lugăr pe nume Andrei și căruia, pentru viața 
lui singuratică, i-au spus oamenii Sfântul, de 
unde derivă și numele satului: Sântu. Aici, la 
Sântu, pe dealul Dumbrăvița, s-a plantat vița 
de vie din care s-a creat ”Poarta Sufletului”. 
Găsești în el toată dragostea pentru aceste 
locuri minunate, pentru oamenii extraordi-
nari, pentru tradițiile și obiceiurile care încă 
se păstrează, pentru... locul natal.
Conform monografiei satului, Sântu a fost 
atestat documentar încă din anul 1319, prin-
tr-o scrisoare a regelui Carol de Anjou al Un-
gariei, care deposedează anumite persoane 
de niște domenii. Pe raza localității au fost 
însă descoperite vestigii arheologice înce-
pând cu epoca bronzului până în perioada 
Imperiului Roman, când s-au găsit monede 
din perioada Împăratului Domițian, 89 d.H. 
Sântu este un sat autentic românesc din 
inima Transilvaniei, cu oameni harnici și 
destoinici, cu istorie seculară și tradiții fru-
moase. În același timp, zona aceasta are im-
primată un puternic iz de multiculturalism, 
care trebuie conservat și promovat. Au trăit 
aici, împreună, români, maghiari, sași și alte 
nații, s-au întrepătruns culturile, s-au dez-
voltat relații interumane și ne-am completat.
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Crama Sântu – poarta sufletului 
Avocatul mureșean Vasile Costea reînvie pe dealurile molcome ale satului natal, Sântu, comuna mureșeană Lunca, tradiția seculară viti-vinicolă din cea mai nordică zonă proprice viticulturii 
a României. Din drag de rădăcinile sale, cu conștiința că poate contribui la reclădirea satului natal, Vasile Costea a investit, consecvent, în ultimii zece ani în plantația de viță-de-vie și Crama 
”Sântu” resurse de suflet și financiare pentru ca astăzi să ne bucurăm de vinurile premium reunite sub brandul intitulat inspirat ”Poarta Sufletului”. 
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Peste 100 de voluntari deja înscriși în cadrul 
festivalului își propun să meargă în cele 3 
locații și pe parcursul a 4 ore să slujească fa-
milii și să înfrumusețeze comunitățile.
Festivalul se află deja la a treia ediție în aces-
te comunități și va demara în 25 Iunie în 
Toplița unde se planifică renovarea Parcului 
Eroilor și a Parcului Mioriței.
Acțiunile continuă apoi cu renovarea Parcu-
lui Prieteniei din Târgu-Mureș, în 30 Iunie, 
unde vor fi vopsite bănci, echipamente de 
joacă, va fi tăiat gazonul și gardul viu, iar cei 
mici se vor bucura de activități special pregă-
tite pentru ei.
Ultima activitate de renovare va avea loc în 
Reghin în 2 Iulie pe Aleea din zona Bd. Uni-
rii nr. 20 cu tăierea gazonului și renovarea 
spațiului de joacă.
Pe lângă toate acțiunile de renovare, echipa 
pregătește 30 de pachete cu alimente și pro-
duse de igienă, pentru familii nevoiașe din 
cele 3 locații. 
Persoanele dornice să se alăture la 
înfrumusețarea comunităților sau care do-
resc să susțină financiar această inițiativă pot 
afla mai multe detalii pe bcng.ro/festival 

Despre Festivalul Comunității 
Festivalul a demarat în 2019 cu o serie de 
acțiuni pentru a sluji comunitatea și oamenii 
din Târgu-Mureș, Reghin și Toplița. 

Inițiativa acestui festival a venit din partea 

Pastorilor Bisericii Creștine Noua Generație, 
Marin și Atena Bloj.
„Scopul nostru e să slujim comunitatea, să 
slujim oamenii. Vrem să facem lucrurile mai 
bune pentru că îl iubim pe Dumnezeu, im-
plicit iubim oamenii și iubim comunitatea” a 
precizat pastorul Marin Bloj.  

În 2020, 155 de voluntari ai Bisericii Creștine 
Noua Generație au livrat o tonă de alimen-
te la 30 de familii din Târgu-Mureș, Reghin, 
Șăulia, Târnăveni și Toplița, ajutând astfel 107 
persoane care se confruntau cu dificultăți. 
Au renovat 4 parcuri, terasa și curtea a două 
familii, au vopsit bănci, reparat și vopsit ele-

mentele din cadrul spațiilor de joacă, tăiat 
gardul viu și tuns gazonul, realizat decoruri 
inedite cu flori și au organizat activități pen-
tru cei mici.
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Agenţia Județeană pentru Ocuparea For-
ţei de Muncă informează absolvenţii de 
învățământ din promoţia 2021 că sunt aștep-
taţi să se înregistreze în evidenţele instituţiei 
pentru a beneficia de toate serviciile puse la 
dispoziţie de agenția noastră în scopul inte-
grării acestora pe piaţa forţei de muncă. 
Absolvenţii instituțiilor de învățământ care 
se înregistrează în evidenţele agenţiei de ocu-
pare a forței de muncă Mureș și la punctele 
de lucru Luduș, Reghin, Sighișoara, Târnă-
veni și Sovata, în raza cărora își au domici-
liul, ca persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă beneficiază de servicii gratuite de 
informare și consiliere profesională, medie-
rea muncii, servicii de formare profesională, 
precum și de măsuri de stimulare a ocupării 
(prime). 
Actele necesare pentru înregistrarea 
absolvenților în evidenţele agenţiei ca per-
soane aflate în căutarea unui loc de muncă, 
sunt: 
– Actul de identitate;

– Diploma de absolvire sau adeverinţa din 
care să rezulte data absolvirii;
– Curriculum Vitae;
– Declarație pe proprie răspundere privind 
starea de sănătate – https://bit.ly/3w65lsY  
- Acord de utilizare a datelor cu caracter per-
sonal– https://bit.ly/3tNoler 
Prin absolvent al unei instituţii de învăţă-
mânt se înţelege persoana care a obţinut o 
diplomă sau un certificat de studii, în con-
diţiile legii, în una dintre instituţiile de învă-
ţământ gimnazial, profesional, special, liceal, 
postliceal sau superior, de stat ori particular, 
autorizat sau acreditat în condiţiile legii. 
Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată 
în căutarea unui loc de muncă în termen de 
60 de zile de la absolvire, este o etapă pre-
alabilă și obligatorie în vederea obținerii 
indemnizației de șomaj în cazul în care nu au 
reușit să se încadreze în muncă potrivit pre-
gătirii profesionale în termenul menționat.
În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent 
dacă au promovat sau nu examenul de Baca-

laureat, termenul de 60 de zile se calculează 
din ziua următoare datei absolvirii studiilor 
stabilită prin reglementările normative în vi-
goare. 
În cazul elevilor care nu au situaţia școlară 
încheiată la toate materiile, termenul de 60 
de zile se calculează de la data promovării 
examenului de corigență, data înscrisă în 
adeverinţa eliberată de instituţia de învăţă-
mânt. 
Pentru informații suplimentare privind 
acordarea indemnizației de șomaj vă puteți 
adresa atât agenției locale pentru ocuparea 
forței de muncă din Tg. Mureș cât și punc-
telor de lucru din județ. Alte informații pri-
vind acordarea indemnizației de șomaj pen-
tru absolvenții de învățământ sunt afișate pe 
site-ul instituției www.anofm.ro , secțiunea 
Persoane fizice/ Indemnizații de șomaj și ve-
nituri de completare. 
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În atenţia absolvenţilor de învățământ, promoţia 2021 

”Festivalul Comunității” - un proiect pentru oameni 
Tâgu-Mureș, Reghin și Toplița vor fi slujite în perioada 25 Iunie - 2 Iulie de voluntarii Bisericii Creștine Noua Generație printr-o serie de acțiuni ce urmează a fi întreprinse pentru înfrumusețarea 
comunităților și ajutorarea persoanelor ce se confruntă cu dificultăți în această perioadă. Totul sub denumirea ”Festivalul Comunității”.
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