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„Cunoaşterea este prin ea însăşi putere” - Francis Bacon

Pe zi ce trece, groapa de gunoi din municipiu îşi umple celu-
lele, iar mirosul în zonă a devenit insuportabil. Cei ce trec prin
zonă periodic văd cum cantitatea de deşeuri depozitate este
tot mai mare şi pe bună dreptate unii se întreabă cât va mai
trece până când celulele gropii de gunoi din Sighişoara se vor
umple şi noi vom fi nevoiţi să ducem gunoiul în alte localităţi.
Dacă acum câţiva ani reprezenta o mândrie pentru Sighişoara
şi dacă atunci se spunea că doar sighişorenii prin votul consi-
lierilor aleşi vor decide cine şi câtă cantitate va depozita în
groapa noastră de gunoi, în timp lucrurile se pare că au stat
cu totul altfel şi potrivit chiar unui raport al municipalităţii s-
a ajuns să depoziteze în groapa de deşeuri din Sighişoara chiar
şi localităţi din alte judeţe ale ţării. În ultima şedinţă a Consi-
liului Local, municipalitatea sighişoreană a prezentat o infor-
mare privind depozitul de deşeuri menajere şi unele deficienţe
constatate în ce priveşte contractul de depozitare a deşeurilor
în rampă. Consilierul local Burlacu Adrian l-a acuzat chiar pe
fostul viceprimar de situaţia în care s-a ajuns şi a susţinut că
vinovaţii trebuie să plătească „Fostul viceprimar a lăsat loc
de interpretare voit în acel contract. Noi, ca oraş tre-
buie să ieşim din impas. Cineva trebuie să plătească
pentru ce a făcut”, a susţinut consilierul Burlacu Adrian.
Şi municipalitatea a susţinut prin vocea purtătorului de cuvânt
Alina Aldea că în situaţia în care concesionarul activităţii de ad-
ministrare a depozitului de deşeuri nu respectă hotărârile de

consiliu şi permit în continuare aducerea de deşeuri şi din alte
judeţe în Sighişoara se va cere în instanţă soluţionarea proble-
mei şi aceasta în situaţia în care Sighişoara este membră a Adi
Ecolect, proiect în cadrul căreia se obligă să respecte anumite
clauze. Problema depozitării deşeurilor din mai multe localităţi
ale judeţului în Sighişoara şi chiar a depozitării deşeurilor din
alte judeţe în oraşul nostru a fost plastic concluzionată de către
consilierul Perţe Dan: „În zonă e un miros incredibil şi pe
zi ce trece suprafaţa neocupată e tot mai mică. Ne vom
trezi că vom duce noi gunoiul în Sânpaul şi vom plăti
pentru asta”, a precizat consilierul.
În martie expiră hotărârea de consiliu în baza căreia gunoiul
din Târgu Mureş, Reghin şi Luduş se depozitează la Sighişoara.
Consilierii sighişoreni sunt hotărâţi să nu mai accepte concesii
şi pentru perioada următoare, chiar dacă nu exclud faptul că
vor exista chiar presiuni şi telefoane pentru a acorda votul pen-
tru depozitarea deşeurilor la Sighişoara. Vă reamintim că în Si-
ghişoara funcţionează singurul depozit de deşeuri agreat în
judeţul Mureş şi că de ani de zile au existat promisiuni pentru
construirea unui depozit judeţean de deşeuri. Lucrurile au tă-
răgănat luni, chiar ani de zile, iar în tot acest timp se pare că
Sighişoara a rezolvat problema deşeurilor judeţului. Cu ce preţ
însă? Sau şi mai exact, cum se întreba un consilier local: Ce
câştigă efectiv sighişorenii?

Anca Maria Radu
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Veşti proaste
pentru bugetari

Orele suplimentare nu vor mai fi
plătite şi nu se vor mai acorda pre-
mii şi prime de vacanţă, iar asta-i
nemulţumeşte pe sindicalişti. Ple-
nul Camerei Deputaţilor a aprobat
ieri, pe articole, o Ordonanţă de Ur-
genţă a Guvernului care prevede că
în 2014 orele suplimentare şi mun-
ca prestată în zile de sărbătoare şi
weekend se vor compensa numai
cu timp liber la bugetari. Totodată,
autorităţile şi instituţiile publice nu
vor mai acorda angajaţilor premii şi
prime de vacanţă. Dacă măsurile
vor fi aplicate sindicaliştii ameninţă
că vor ieşi în stradă.

Anca Maria Radu
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Cele mai proaspete ştiri! Cea mai
bună muzică! Doar aici pe 89,5 FM

Sfaturi pentru telefonul tău
Telefonul tău merge greu şi se blochează des? S-ar putea să nu
fie el de vină, ci aplicaţiile pe care le-ai instalat chiar tu, de-a lun-
gul timpului. Iată ce trebuie să faci pentru ca mobilul să prindă
din nou viteza de altă dată. Telefoanele inteligente de tip smar-
tphone sunt din ce în ce mai performante, însă aplicaţiile pe
care le instalezi mănâncă tot mai multe resurse. Aşa se face că,
de multe ori, investeşti o sumă mare de bani într-un telefon şi
te trezeşti apoi că merge foarte greu. Sfaturile specialiştilor:
Instalează aplicaţii compatibile şi de încredere
Dacă ai Android, limitează-te doar la magazinul Play. Atunci când
instalezi o aplicaţie care nu e compatibilă, se pot întâmpla mai
multe lucruri nedorite. De exemplu, aplicaţia s-ar putea să nu
ruleze foarte bine. Observând că nu funcţionează, vei dori să o
dezinstalezi, însă  e posibil să nu reuşeşti să faci acest lucru sau
să-ţi fie foarte greu. Mai mult ca sigur, când instalezi o aplicaţie
care nu este compatibilă, telefonul ţi se va bloca.
Fără imagine de fundal!
Atenţie la wallpaper! Dacă ai pe ecran setată o imagine frumos
colorată care se mai şi mută dintr-un loc în altul, e posibil să în-
greunezi funcţionarea telefonului. Lasă un fundal simplu dacă
vrei să ai un telefon care se mişcă rapid.
Atenţie la widget-uri!
Acestea pot îngreuna performanţele telefonului tău, care se va
mişca foarte încet sau chiar se va bloca. Acordă puţină atenţie wid-
get-urilor care se updatează des, pentru că acestea îţi mănâncă re-
surse. Dacă le elimini, telefonul tău va merge mult mai bine.

Foloseşte o aplicaţie care îţi „curăţă” telefonul
O aplicaţie de tipul „task killer" îmbunătăţeşte mult performan-
ţele telefonului tău. Aplicaţia „Advanced Task Killer" din maga-
zinul Play este una dintre opţiuni, însă oferta este foarte bogată.
Ai de unde alege!  „Clean Master” este un alt soft care te poate
ajuta să faci curăţenie în telefon şi să îl ajuţi să prindă viteză. Din
când în când, îţi va spune că memoria telefonului este folosită
în proporţie de 90% şi că este timpul să faci curăţenie.
Şterge aplicaţiile pe care nu le foloseşti
Nu strică, din când în când, să faci inventarul aplicaţiilor insta-
late, iar pe cele pe care le foloseşti extrem de rar sau nu le folo-
seşti deloc să le ştergi. Este vorba despre jocuri, filme, clipuri
cu muzică, chat etc. Nu are nici un rost să păstrezi în telefon

aplicaţii pe care nu le utilizezi dar care îţi ocupă memoria şi îţi
fac mobilul să meargă foarte greu.
Resetează telefonul!
Dacă telefonul tău refuză să te mai asculte, indiferent de ce ai
face, poţi da o resetare generală prin care pierzi toate fişierele
personale, jocuri, aplicaţii, poze, muzică, filme însă nu vei pierde
nici un fişier din sistem. În acest fel, telefonul va reveni la setările
şi valorile sale din fabrică.
Instalează-ţi un antivirus
Alege un antivirus bun, în care ai încredere. Vei găsi în magazi-
nele de aplicaţii inclusiv produse gratuite. Limitează-te, totuşi,
la un singur antivirus. Dacă ai două astfel de softuri, nu vei avea
un telefon mai rapid. Dimpotrivă.  
Ai folosit o aplicaţie? Închide-o!
Este vorba despre aplicaţii precum GPS, Wi-Fi, Bluetooth, mo-
bile data. De obicei, după ce le foloseşti, uiţi să le închizi, iar
acest lucru face ca telefonul tău să meargă mai greu.
Uite cum ştergi o aplicaţie dacă ai Android!
Pentru a dezinstala o aplicaţie pe un telefon Android tre-
buie să urmezi trei paşi:
- Accesezi Meniul de aplicaţii din telefon;
- Selectezi butonul Opţiuni;
- Alegi în funcţie de titulatura butonului Dezinstalare/Adminis-
trare aplicaţii/Ştergere, apoi apeşi pe aplicaţia pe care doreşti s-
o dezinstalezi şi confirmi dezinstalarea.
Poţi face această setare doar pentru acele aplicaţii instalate
de tine, nu şi pentru cele preinstalate.

Ionela Costea

Un proiect în derulare pentru elevi

„Implică-te, nu fi spectator!”, este titlul proiectului ce se va des-
făşura în şcoli şi licee din municipiul Sighişoara şi care are ca
obiectiv prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, folosind arta
participativă ca instrument de intervenţie socială. În perioada
derulării proiectului, până la sfârşitul lunii martie, se vor încheia
parteneriate cu foruri responsabile,ONG-uri interesate şi instituţii
de învăţământ, potrivit organizatorilor teatrului forum la Sighi-
şoara. Vor fi instruiţi cel puţin zece tineri, în metoda Teatrului
Forum. Se vor organiza şi desfăşura 10 spectacole de Teatru
Forum, în şcoli şi licee, având ca subiect violenţa în şcoli. Peste
350 de elevi vor lua contact cu această metodă interactivă de tea-
tru. Organizatorii propun si un concurs cu premii, de artă plas-

tică şi vizuală la care vor participa elevi din municipiu şi nu
numai. Concursul se va finaliza în luna martie, cu un vernisaj.

Joi dezbatere publică în Sighişoara
privind viitorul „Pieţei Sigma”

Dezbaterea face referire la elaborarea PUZ - plan urbanistic zonal,
Piaţa Octavian Goga. În această zonă se doreşte crearea unui spa-
ţiu public multifuncţional care va fi utilat atât ca un loc pentru
desfăşurarea unor evenimente cât şi ca un spaţiu public repre-
zentativ cu funcţionalităţi permanente. În aceiaşi piaţă Sigma se
intenţionează construirea unei parcări subterane. O parte din te-
renul pe care se doreşte a se realiza aceste amenajări aparţine
unor societăţi şi persoane fizice şi ar trebui să fie preluat de către

municipalitate pentru realizarea amenajărilor propuse. Joi de la
ora 12.00 în cadrul dezbaterii publice sighişorenii pot veni cu pro-
puneri privind piaţa Sigma şi modul în care vor să arate aceasta.

S-a stabilit cum îşi vor primi înapoi
oamenii taxa auto

Sumele care trebuie restituite de stat, conform hotărârilor jude-
cătoreşti, reprezentând taxa auto, dobânda aferentă, cheltuielile
de judecată şi alte sume, devenite executorii până la 31 decem-
brie 2015, vor fi plătite doar într-un interval de cinci ani, cu plata
anuală a numai 20% din valoare. Sumele de plată vor fi actuali-
zate cu inflaţia, iar graficul de plată a tranşelor anuale va fi stabilit
de autorităţi.

Anca Maria Radu

Autobuzele nou achiziţionate
au fost puse în circulaţie

Călători sighişoreni vor mai putea circula cu încă 3 autobuze,
acestea au fost puse în circulaţie de câteva zile. Aceste autobuze
achiziţionate sunt de mici dimensiuni şi au 14 locuri pe scaun
şi 30 în picioare, şi un consum mult mai redus la combustibil
decât cele care sunt în circulaţie la ora actuală. Preţul unui au-
tobuz a fost 9000 de euro şi achitat de societatea de transport
local. Sunt autobuze special făcute pentru oraş, au loc pentru
persoane cu handicap, un număr de 14 locuri pe scaune, iar 30

în picioare, au un dispozitiv care le coboară când ajung în staţie,
iar accesul este foarte uşor. Ca motorizare, autobuzele sunt avan-
tajoase pentru că au 2 motoare, unul termic care produce curent
şi propulsia lor este făcută de un motor electric, consumul este
mai mic şi poluarea este redusă, au o normă Euro 3. Atenţie
însă, călătorii sighişoreni trebuie să urce în autobuze prin uşa
din faţă şi să coboare pe uşa din spate. Aceste autobuze au fost
aduse din Germania şi rulate în Luxemburg. Iar anul viitor ATT
Sighişoara doreşte să mai achiziţioneze încă 3 astfel de autobuze.
La ora actuală Societatea de transport are un număr de 14 auto-
buze şi 2 microbuze.

Ionela Costea

Înregistrările audio-video
pot fi probe pentru Fisc

Contribuabilii români, persoane fizice sau juridice, sunt puşi
din nou în faţa unui VAL de modificări fiscale extrem de impor-
tante. În Monitorul Oficial de vineri 28 februarie 2014, a fost
publicata OUG cu privire la modificarea Codului fiscal, a Codu-
lui de procedură fiscală şi a altor acte normative. Documentul
merita încadrat în categoria celor importante, deoarece se reduc
dobânzile de întârziere, se abrogă obligaţia certificării declara-
ţiilor anuale de impozit pe profit sau a altor declaraţii anuale,
lăsându-se aceasta certificare la opţiunea facultativă a contribua-
bilului. Se majorează valoarea sumei TVA aprobată la rambursare
fără control de fond, sub rezerva verificării ulterioare. Ordonanţa
este mult mai vastă, modificându-se şi procedura privind accesul
la profesia de consultant fiscal, procedura eşalonării la plata a
creanţelor bugetare şi alte prevederi similare.

Se modifica art. 49 din Codul de procedură fiscală, ce enumeră
mijloacele de probă. Autorităţile fiscale pot utiliza ca mijloace
de probă orice element ce dovedeşte constatarea unei stări fis-
cale, inclusiv datele stocate pe servere, mediu on-line, însă pot
fi utilizate şi înregistrări audio-video. La limita, am putea spune
că ANAF îşi face „big-brother”, însă situaţia este serioasă, fiind
prevăzută de Codul de procedură fiscală. Desigur, autorităţile

fiscale pot să utilizeze în continuare proceduri ce constau în so-
licitarea de informaţii, solicitarea de expertize, folosirea de în-
scrisuri, cercetări la faţa locului, controale curente, operative şi
inopinate. Un lucru foarte bun pentru contribuabil este scăderea
dobânzilor de întârziere la nivelul de 0,3% pentru fiecare zi de
întârziere de la nivelul de 0,4%. Dacă un contribuabil a achitat
impozite şi taxe în baza unui act administrativ fiscal, iar ulterior
s-a demonstrat că actul administrativ fiscal a fost eronat şi s-a
anulat, atunci contribuabilul are dreptul la dobânzi de întârziere
de la data plăţii sumelor solicitate prin actul administrativ fiscal
şi până la data restituirii sau compensării sumelor. 
O situaţie foarte interesantă pe care o regăsim în viaţa de zi cu
zi cu privire la poprirea conturilor bancare este noua procedură
de poprire a conturilor bancare. Poprirea conturilor bancare nu
se mai poate face decât după 30 de zile de la emiterea somaţiei.
În practică, situaţia este inversă în marea majoritate a cazurilor,
întâi se blochează conturile şi apoi se emit somaţiile.

Anca Maria Radu
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Acum ceva vreme, la începutul Sfântului şi Marelui Post al Păre-
similor sau Postul Paştilor cum este numit mai pe scurt, paşii
pelerinului-reporter se îndreptau spre Mânăstirea „Sfântul Di-
mitrie” din cătunul Aurel Vlaicu, locul unde tot creştinul drep-
tmăritor găseşte atmosferă de rugăciune autentică dar şi sfat
folositor în caz de asuprire sufletească şi dezordine interioară.
Deşi poate că ar fi fost mai indicat un interviu proaspăt, consi-
derăm convorbirea de atunci cât se poate de actuală, prin ur-
mare vă invităm să luaţi aminte la cuvintele părintelui Ghelasie
şi să agonisiţi un pic de înţelepciune folositoare în tot ceasul!
Postul face diferenţa între om şi dobitoace
Rep.: Ce este postul şi la ce foloseşte el, cuvioase părinte?
Părintele arhimandrit Gelasie Ţepeş: Postul este o
rânduială de la Dumnezeu lăsată pe pământ pentru binele şi să-
nătatea oamenilor. Prin post ne deosebim de dobitoace prin fap-
tul că suntem capabili să ne dominăm instinctele şi apucătu-
rile… animalul nu-şi poate face nicio rânduială pentru că e scla-
vul firii. Or, postul este rânduială în viaţa omului şi arată că e
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care s-a întrupat şi a postit
40 de zile în pustie deşi n-avea nevoie de post, dar a făcut aceasta
să ne arate că e de mare  folos . Apoi, pe lângă ridicarea dintre
dobitoace, postul este izvor de sănătate trupească şi sufletească.
Trupească pentru că ţine boala departe de noi şi sufletească pen-
tru că postul ne ţine credinţa vie, luminează mintea, ne limpe-
zeşte gândirea. Postul îl  ţinem de bunăvoie şi nesiliţi de nimeni.
Dar când se arată omului boala în trup, medicii recomandă
regim alimentar şi abţinere de multe, iar omul se supune de ne-
voie că dacă nu-l ascultă pe medic, trupul se năruieşte şi moare.
Însă noi să ascultăm de Hristos şi să postim cu dragoste, când
suntem sănătoşi şi în putere! Postul aduce foame trupească iar
aceasta este urmată de foamea duhovnicească, foamea şi setea
de Dumnezeu…
Rep.: Cum se manifestă foamea şi setea de Dumnezeu?
P. a G. Ţ.: Noi la Sfânta Liturghie îl mâncăm pe Dumnezeu.
Oricât de ciudat ar suna acest cuvânt, nu este o metaforă. Dum-
nezeu ne-a dat trupul Lui să-l mâncăm şi sângele Lui să-l bem.
La Sfânta Liturghie, preotul se roagă, Duhul Sfânt se pogoară şi
preface pâinea în trupul lui Hristos şi vinul în sânge Lui. Acolo
duce foamea şi setea de Dumnezeu… la Sfânta Împărtăşanie.
Am auzit pe unii care se miră că se pot împărtăşi atâţia oameni
dintr-un singur potir fără să se îmbolnăvească unii de la alţii.
Alţii se scârbesc şi stau neîmpărtăşiţi. În potir e mare putere,
este foc dumnezeiesc. Dacă în focul pământesc se mistuie orice
bacterie şi virus, apoi focul dumnezeiesc poate fi oare purtător
de boli? Bolnavă e credinţa noastră atunci când gândim aşa. Mân-
tuitorului nu i-a fost scârbă de păcatele noastre cele nenumărate
dar văd că multora le este scârbă de El. Să ne fie clar: la Împăr-
tăşanie noi ne tămăduim nu ne îmbolnăvim!
Boala este frâna păcatului
Rep.: Deci postul şi Sfintele Taine tămăduiesc inclusiv
boala fizică…
P. a G. Ţ.: Cu siguranţă da! Însă mulţi nu cunosc minunile
credinţei până nu ajung să experimenteze pe pielea lor boala şi
suferinţa. Eu le zic adeseori oamenilor că boala e un semn al

dragostei lui Dumnezeu, ultima chemare la pocăinţă, la schim-
barea vieţii. Pentru că boala îl sileşte pe om să pună frână păca-
tului să se oprească de la răutăţi. Dacă omul pricepe chemarea
Domnului atunci îşi schimbă viaţa şi o îndreaptă spre mântuire,
renunţă la dezordine şi îmbuibare, şi-şi face rânduială. Dar vă
spun: e mai fericit bolnavul întors la Dumnezeu decât sănătosul
cu inima împietrită! Nu trebuie să-i plângem pe credincioşii în-
torşi în Biserică prin lecţia dură a bolilor şi suferinţelor de tot
felul, ci pe creştinul cu numele, căruia îi pare că-i merge bine şi
crede că n-are nevoie de vindecare sufletească. E o vorbă: „mai
bine o oaie slabă, bolnavă şi râioasă dar în turma lui
Hristos decât o oaie sănătoasă şi grasă dar în afara tur-
mei şi singură în faţa primejdiilor”.
Rep.: De ce este răul aşa de prezent în lume?
P. a G. Ţ.: Din cauza necredinţei oamenilor. Când nu mai
crezi în nimic sau crezi cine ştie ce aiureli eretice, te faci singur
agent al răului. Ne întristează faptul că mulţi creştini botezaţi
ortodocşi trăiesc ca şi cum n-ar avea nicio fărâmă de credinţă în
suflet. Atâţia oameni botezaţi care au „îndoieli”!… Îndoiala în
credinţă e cârligul dracului. Şi odată ce te-a prins în cârlig  te
duce unde vrea el. Omul cu credinţă slabă este uşor de mani-
pulat pentru că viaţa lui e zidită pe nisip, orice val îl surpă şi îl
duce încoace şi-ncolo. Şi mai ales în zilele noastre sunt destule
„valuri” de-astea care-i prostesc pe oameni şi îi ţin departe de
Hristos şi Sfânta Biserică.
Rep.: Şi dacă se trezeşte un de-ăsta cu îndoieli şi vrea
să se îndrepte,  ce trebuie să facă prima dată?
P. a G. Ţ.: Să alerge neîntârziat la un duhovnic să se spove-
dească până nu-l adoarme dracul la loc! Nu trebuie să ne fie frică
de spovedanie aşa cum nu trebuie să ne fie frică de doctor când
suntem bolnavi. Uneori, când mergem la doctor, trebuie să ne
dezbrăcăm de haine şi să trecem peste ruşinea goliciunii. Tot
aşa, în faţa duhovnicului ne dezbrăcăm sufletele de mândrie şi
orgoliu, şi rămânem aşa cum suntem, plini de păcate şi răutăţi.
Dar după mărturisire şi în urma pocăinţei, primim har să îmbră-
căm hainele cele curate ale faptelor bune. Experienţa ruşinii în
faţa duhovnicului ne va ajuta mai târziu,  când suntem ispitiţi să
cădem iarăşi în păcat. Duhovnicul e şi el un om, cu păcatele şi
neputinţele lui, dar la spovedanie el  traduce fără greşeală  voia
lui Dumnezeu pentru cel ce se mărturiseşte. Cu alte cuvinte,
când merg la spovedanie mă întâlnesc cu Dumnezeu prin du-
hovnic. Părintele Arsenie Boca mi-a dat o îndrumare pentru slu-
jire tare frumoasă şi folositoare: „când spovedeşti gândeşte
că cel ce stă în genunchi eşti tu, preotule, iar cel care pri-
meşte mărturisirea e însuşi Hristos Domnul”. Dacă toţi or-
todocşii ar avea duhovnic şi l-ar asculta, altfel ar arăta ţara asta.
Semnul îndrăgostiţilor ar trebui să fie Crucea
nu „inimioara”
Rep.: De la părinţi duhovniceşti cu viaţă sfântă aflăm
că şi dragostea de aproapele e cam pe ducă în zilele
noastre…. 
P. a G. Ţ.: Dragostea de aproapele e pe ducă dar să ştiţi că şi
semnificaţia cuvântului „dragoste” are aceiaşi soartă. Cuvântul
„dragoste” e chemat să însemne tot felul de prostii. Or , noi

creştinii legăm dragostea de Cruce, acolo unde Dumnezeu a şi
dovedit-o, prin jertfa Sa, omenirii din toate timpurile. Semnul
îndrăgostiţilor ar trebui să fie Crucea nu „inimioara”. Crucea
înseamnă biruinţa definitivă a dragostei asupra răului de-aia dra-
cii fug de Cruce pentru că n-au dragoste. Dar dragostea în-
seamnă şi lepădare de sine, răbdare şi suferinţă adeseori. Şi apoi
observ că oamenii nu mai au linişte, nu mai au stare… nu se
mai suportă unii pe alţii, soţia pe soţ, copii pe părinţi şi invers,
fraţii, vecinii între ei. Se învrăjbesc din nimicuri. Oare nu este
acesta un semn de netăgăduit al nepostirii? Vedeţi cum se leagă
toate între ele? Postul înseamnă lepădare de sine, exerciţiul răb-
dării, care toate împreună duc la agonisirea dragostei de Dum-
nezeu şi de aproapele, împlinirea celei mai mari porunci
dumnezeieşti. Nepostirea duce la închiderea în sine, singurătate,
disperare, materialism bezmetic, ba mai rău, la idolatrizarea pro-
priei persoane. Că sunt trei rădăcini de mari păcate care stau ca
un zid între oameni şi Dumnezeu: egoismul, egocentrismul şi
egolatria. Observaţi că sunt strâns înrudite între ele şi se trag
unele din altele. Egoism, adică trăiesc numai pentru mine şi ce-
lălalt e un simplu instrument pe care-l folosesc ca să-mi satisfac
dorinţele, egocentrismul care înseamnă că  tot universul se în-
vârte în jurul meu şi sunt cel mai important în orice împrejurare
şi egolatria care înseamnă că eu mă cred un fel de zeu căruia
trebuie să-i aducă laude şi să i se închine toată lumea, sminteală
în care cad de obicei vedetele, dictatorii şi posesorii de prea
multă putere pământească.
Rep.: În încheiere, un cuvânt de încurajare pentru noi
şi cititorii noştri.
P. a G. Ţ.: Marele dar al postului este pacea şi liniştea sufle-
tească în casele noastre şi în toată lucrarea noastră. Ca să iubim
pacea trebuie să „ne umplem gurile noastre de lauda Dom-
nului”, cum cântăm la Sfânta Liturghie. Avem ca dar de sus o
aripă, voia lui Dumnezeu din care dracul nu poate smulge nicio
pană. Cealaltă aripă este voinţa noastră liberă şi buna ei strunire
depinde numai şi numai de noi. Dacă nu suntem atenţi aripa
voinţei noastre va fi jumulită de necuratul, pană cu pană. Dar
dacă reuşim să facem aceste două aripi să se mişte în armonie,
putem zbura oricât de sus, pentru că a primi harul Sfintei Treimi
înseamnă a primi libertatea fără de margini.
Rep.: Mulţumim şi binecuvântaţi!
P. a G. Ţ.: Binecuvântarea Domnului cu al Său har şi a Sa iu-
bire de oameni pentru tot postul şi toată viaţa noastră.

A consemnat Florin Chiorean

Un nou proiect al Muzeului
de Istorie s-a încheiat

Muzeul de Istorie a găzduit joi de la ora 17.00 finalizarea
Proiectului „Turnul Învăţăceilor”. Sighişoara şi tainele ei,
proiect în care au fost implicaţi elevii clasei a IV-a A de la
Şcoala Gimnazială „Radu Popa”. La eveniment au participat
părinţi, profesori, elevii cât şi coordonatori proiectului de
educaţie muzeală, care are ca scop atragerea elevilor la „Mu-
zeul de Istorie” pentru a învăţa lucruri interesante legate de
municipiul nostru. Cuvântul de bun venit a fost oferit de
directorul muzeului, Nicolae Teşculă. „Stimaţi părinţi şi
profesori ne bucurăm că ne-am adunat într-un
număr atât de mare pentru a definitiva un mic pro-
iect făcut de către Muzeul de Istorie şi Şcoala Gim-
nazială „Radu Popa”, este vorba de continuarea unei
tradiţii, a unei colaborări de câţiva ani”.
În cadrul acestui program, elevii au avut posibilitatea să în-
veţe lucruri noi, despre obiectivele turistice din Cetatea Me-
dievală, lucruri pe care nu le ştiau până la ora actuală.
Totodată, pe parcursul proiectului, aceştia au avut posibili-
tatea să modele şi turnurile cetăţii în lut. Coordonatorul
proiectului Florina Ştefan, ne oferă mai multe informaţii.
„Vreau să vă felicit pentru copii pe care îi aveţi, copii
deosebiţii, ne-a făcut mare plăcere şi mi-e tare drag
să vin la muzeu în fiecare vineri de câteva săptămâni
bune. Copii au ieşit din mediul lor formal, unde
există atâtea reguli şi trebuiesc respectate, vin aici
unde nu există nicio regulă, noi lucrăm aici sub o

singură regulă, acea a bunului simţ, ei au voi aici să
facă tot ce îşi doresc sunt foarte liberi să se exprime,
încurajăm foarte mult asta. Sunt deja generaţii de
copii care au trecut prin aceste programe şi într-ade-
văr au rezultatele şi feedback-ul de la cadrele didac-
tice şi părinţi este acela că rămân cu foarte multe
lucruri pentru că învaţă aşa cum le place lor, sunt li-
beri să se exprime, citesc, au etape de auto-documen-
tare, copii trebuie să ştie să înveţe să îşi caute
informaţiile nu numai pe internet şi din cărţi. Ei se
pregătesc singuri, se documentează, au idei, vin aici
şi le discutăm. Programul nostru dezvoltă mai multe
tipuri de abilităţi, în primul rând le stimulează crea-
tivitatea şi fiecare acolo unde are un talent îşi poate
şi le fructifică, în sensul în care ei veneau la muzeu
vinerea şi împreună povesteam tot feluri de lucruri,
eu le spuneam lor tot felul de poveşti, fragmente de
istorie locală, le exemplificam, vizitam muzeul, aveau
şi observarea directă, legende pe care ei după aceea
cu sprijinul doamnei învăţătoare, căreia îi mulţu-
mesc pentru că singuri nu putem dacă nu avem spri-
jinul şcolii, e mai greu, dar chiar vreau să îi
mulţumesc doamnei învăţătoare care la şcoală le
transmitea ceea ce discutam aici, iar ei după aceea
desenau, pictau, practic recreau din propria lor im-
aginaţie poveştile şi legendele despre care noi vor-
beam în fiecare vineri”.
Astfel de proiecte organizate de Muzeul de Istorie au devenit
tradiţie în Sighişoara. Acestea de bucură în fiecare an de
continuitate. Ionela Costea

Părintele arhimandrit Ghelasie Ţepeş:
„Ultima chemare la pocăinţă e boala…”

„Poliţia în viziunea celor mici”,
concurs de desene pentru elevi

Poliţia aşteaptă elevii din clasele I-IV la concursul de desene „Poliţia în
viziunea celor mici”, concurs organizat cu prilejul Zilei Poliţiei Române.
Pentru că siguranţa copiilor ocupă un loc important în preocupările
poliţiştilor, în seria manifestărilor organizate pentru marcarea Zilei Po-
liţiei Române - 25 Martie - se înscrie şi concursul de desene organizat
de Poliţia mureşeană, prin Compartimentul de Analiză şi Prevenire a
Criminalităţii, pentru a afla cum văd cei mici această instituţie, se pre-
cizează într-un comunicat de presă transmis de IPJ. Elevii de clasele I-
IV din judeţul Mureş sunt invitaţi să se înscrie în concurs cu desene pe
această temă, putându-se aborda modalitatea în care copiii percep Po-
liţia, rolul poliţistului, apropierea copiilor de această instituţie, ori cum
ar trebui să fie lumea din jur pentru ca cei mici să se simtă în siguranţă.
Lucrările trebuie trimise prin poştă sau depuse personal la IPJ Mureş,
Tg-Mureş, str. Borsos Tamas nr. 16, în atenţia Compartimentului de
Analiză şi Prevenire a Criminalităţii, până la data de 20 martie 2014!!
Reguli:
- Lucrarea trebuie realizată în acuarelă/tempera sau creion;
- Dimensiunea desenului trebuie să fie A3 (foaie bloc mare de desen);
- Fiecare copil poate participa în concurs cu maxim două (2) desene;
- Pe verso trebuie specificat: numele, prenumele elevului, şcoala, clasa,
numele şi nr. de telefon al învăţătorului sau părintelui.
Pentru aprecierea lucrărilor se vor avea în vedere câteva criterii: respec-
tarea temei de concurs, claritatea mesajului, originalitatea lucrării, res-
pectarea condiţiilor de formă. Premierea câştigătorilor va avea loc în
data de 24 martie 2014.

Anca Maria Radu



Marea despărţire atrage atenţia prin menţiunea din descrierea editurii: „Marea despărţire este
Divina comedie a lui C.S. Lewis.” Opera lui Dante Alighieri este una dintre cărţile mari ale
umanităţii, aşa că o astfel de paralelă nu are cum să ne lase rece. Viaţa de apoi a fascinat dintot-
deauna şi, de-a lungul timpului, numeroşi scriitori au încercat să îşi imagineze cum arată iadul,
purgatoriul şi raiul şi ce se întâmplă cu sufletele odată ce părăsesc viaţa aceasta. Protagonistul lui
C.S. Lewis îşi începe călătoria prin iadul închipuit sub forma unui oraş întunecat, deprimant. Nu
avem parte de diavoli, de cazane cu smoală fierbinte sau de oameni torturaţi. Iadul pare o comu-
nitate aproape normală, cu excepţia faptului că oamenii ajung să se mute şi la milioane de kilo-
metri distanţă unii de alţii (continuând totuşi să locuiască în acelaşi oraş!) şi că toţi sunt conştienţi
de imaterialitatea lor şi a tot ceea ce îi înconjoară. Pentru că absolut tot ce îşi imaginează, apare
în faţa lor, însă nimic nu este material. Cea mai frumoasă casă nu e mai solidă decât fumul, mân-
carea cea mai bună nu are substanţă, zidurile nu sunt mai groase decât aerul. Pe lângă aceste as-
pecte, ceea ce diferenţiază iadul de un oraş normal sunt înşişi oamenii. Lipseşte bunătatea,
bucuria, iubirea. Ceea ce îi conduce acum pe locuitorii infernului sunt numai emoţiile negative
exacerbate, care continuă să se accentueze odată cu trecerea timpului. Însă periodic, sufletele
damnate au ocazia să plece. Se urcă într-un autobuz şi ajung în zona mărginaşă a raiului. Probabil
primul gând care vă trece acum prin minte este că dacă e atât de simplu, ar trebui ca milioanele
de locuitori ai iadului să dea năvală în autobuzul salvator... În mod surprinzător însă, autobuzul
este pe jumătate gol, iar majoritatea celor care ajung în rai fac tot posibilul să se întoarcă rapid
înapoi. Pentru că în rai, sufletele sunt aproape lipsite de substanţă, în timp ce materialitatea în-
tregului ţinut este prea mult pentru ele şi le răneşte. Mai mult, pentru a putea rămâne în rai, pen-
tru a deveni la fel de solide ca ceea ce le înconjoară şi pentru a-şi începe marea călătorie spre
fericirea supremă, sufletele trebuie să renunţe la păcatul care le-a condamnat prima dată. Iar asta

este adevărata provocare, întrucât aceste păcate au uneori rădăcini prea adânci iar alteori,
provin exact din lucruri care, la prima vedere, nu par a avea nimic rău în ele: iubire ma-
ternă, talente extraordinare, sete de cunoaştere, etc. Romanul nu trebuie neapărat privit
ca pe o scriere religioasă, deşi autorul a fost un creştin declarat  şi această operă a sa este
încă o dovadă în acest sens. Însă pentru toată lumea, „Marea despărţire” este despre
condiţia umană, despre sufletul omului şi despre modul în care oamenii îşi pun singuri
limite pe care apoi se prefac chiar şi faţă de ei înşişi că nu le pot încălca. În volumul lui
C.S. Lewis, oamenii care ajung pe tărâmul divin nu sunt singuri. Există spirite mai evoluate
care se întorc din călătoria proprie şi vin să îi întâmpine, care îi încurajează sincer şi cu
bucurie, le explică tot ce trebuie să ştie, le oferă sprijin, înţelegere şi îndrumare şi le pro-
mit că îi vor susţine cât timp au nevoie. Însă cele mai multe suflete damnate nu acceptă
ajutor. Să îşi înfrunte păcatele şi defectele înseamnă de fapt să renunţe la o parte din ele.
Nu contează că este o parte slabă, este tot o fracturare pe care nu sunt pregătite să o în-
dure, chiar dacă sunt asigurate că aşa le va fi mai bine. În ciuda aparenţelor, majoritatea
înţeleg în sinea lor adevărul, ştiu cu adevărat că pentru a evolua, trebuie să accepte schim-
barea. Însă iadul este cunoscut, relativ confortabil, este ceva sigur, ce au văzut deja. Este
acel loc călduţ de care nu eşti tocmai mulţumit, însă pe care te-ai obişnuit să îl accepţi şi
să nu te mai deranjeze atât de tare. Tot ce trebuie să faci e să continui ca şi până acum,
nimic în plus, nimic în minus. Pe când raiul e o promisiune care implică efort, renunţare,
schimbare, renaştere şi teamă de necunoscut. E strălucitor, atrăgător, tentant. Dar îţi cere
să te transformi. Să accepţi lucruri pe care nu vrei să le accepţi, deşi sunt pentru binele
tău. Să te desprinzi de trăsăturile sau atitudinile rele, dar care totuşi îţi aparţin. Prin ur-
mare, cei care nu aleargă înapoi spre autobuzul ce are ca destinaţie infernul sunt foarte,
foarte puţini. Cartea este extraordinară, atât pentru ideile dintre rânduri, cât şi pentru as-
pectele originale pe care le utilizează autorul. Spre exemplu, în viziunea sa, oraşul dam-

naţilor este iad pentru sufletele care aleg să rămână în el veşnic, însă în acelaşi timp, este
purgatoriu pentru cei care reuşesc să îl părăsească pentru a porni pe calea ce duce spre rai. De
asemenea, interesantă este şi explicaţia unui personaj la întrebarea de ce spiritele mai evoluate
nu se duc chiar în iad pentru a le salva pe cele damnate şi aleg să le aştepte abia la intrarea în rai.
Iar răspunsul este acela că iadul este minuscul prin comparaţie cu raiul, iar în timpul călătoriei
cu autobuzul sufletele îşi măresc dimensiunile. De aceea odată ajunse în rai, nu li se pare nimic
anormal. Dacă aleg să se întoarcă în infern, revin la mărimea iniţială, dar dacă rămân în paradis
îşi păstrează noile dimensiuni. Mai mult, continuă să crească şi să îşi modifice consistenţa, aşa că
pur şi simplu nu ar mai avea cum să intre în iad pentru a ajuta sufletele rămase acolo. Surprinde
plăcut şi modul în care au fost construite personajele, cu atât mai mult cu cât reuşesc să exprime
enorm, chiar dacă majoritatea acestora captează atenţia de-a lungul a numai 1-2 capitole. Sufletele
damnate portretizează extrem de fidel defectele umane, iar cele evoluate impresionează prin pu-
ritate, prin bunătate şi prin dorinţa de a ajuta. Ca şi construcţie, romanul aduce într-adevăr cu
Divina comedie a lui Dante: protagonistul este ghidat în călătoria sa de un scriitor (George Mac-
donald în cazul acesta având rol echivalent cu cel al lui Virgiliu din opera lui Dante). Acesta îl ini-
ţiază în tainele locului în care a ajuns şi împreună cu el, este martor la dialogurile purtate între
mai multe suflete damnate cu spiritele evoluate care le-au fost trimise pentru a le întâmpina.
Stilul este accesibil, lipsit de excese, iar ideile filosofice inserate vin natural, fără a se folosi o ex-
primare prea sofisticată. Nu abundă în descrieri lungi, oferă imagini foarte vii şi dialoguri antre-
nante. Aşadar, „Marea despărţire” este o lectură uşoară, relaxantă şi interesantă, o adevărată
plăcere pentru orice iubitor de lectură. Cartea se poate achiziţiona de la librăria Hyperion, din
stoc sau la comandă cu livrarea în câteva zile şi fără costuri suplimentare.

JSR & Hyperion
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Cultura la îndemână
Niciun om nu ştie cât de rău este până
ce nu a încercat din greu să fie bun.

(C.S Lewis)
Jurnalul Sighişoara Reporter şi Librăria Hyperion

vă recomandă cartea săptămânii:

C.S. Lewis

MAREA DESPĂRŢIRE

Editura HUMANITAS, 2013

Zidiri sufleteşti
Un băieţel a găsit coconul unui fluture. L-a luat cu el şi zilnic îl
privea, poate, poate va surprinde momentul în care fluturaşul
va ieşi la lumina zilei. Şi iată că ziua mult aşteptată şi-a făcut apa-
riţia. A stat băiatul nostru ore în şir pentru a privi cum fluturele
încerca să iasă printr-o gaură extrem de mică. După o vreme
însă, fluturele nu a mai progresat deloc. Se pare că a făcut tot
ce i-a stat în putinţă pentru a ieşi, dar nu a fost de ajuns. Băia-
tului i s-a făcut milă şi s-a decis să îi vină în ajutor. A luat o foar-
fecă şi a tăiat partea care a mai rămas din cocon. Astfel fluturele
a reuşit să iasă cu uşurinţă. Dar corpul lui era umflat, iar aripile
îi erau mici şi scorojite. Băiatul a continuat să privească nou năs-
cutul fluturaş aşteptând ca în orice moment să îşi ia zborul. Din
păcate acest lucru nu s-a mai întâmplat. Fluturele a fost nevoit
să îşi petreacă restul zilelor târându-se de ici colo, cu un corp
umflat şi aripi scorojite. Niciodată nu a fost în stare să zboare.
Băiatul, în bunătatea şi mila lui, nu a înţeles că acel chin de a
trece prin găurică mică a coconului îi era vital fluturelui. Era mo-
dalitatea prin care fluidul din corp era forţat să ajungă în aripi
pentru ca acestea să fie pregătite pentru zbor imediat ce va reuşi
să se elibereze din cocon. Asemeni fluturelui, şi noi trebuie de
multe ori să ne zbatem în viaţă pentru a ne câştiga libertatea şi
a ne putea lua zborul. Oricât de greu pare a fi uneori, nu te lăsa
copleşit(ă), focalizeză-te pe ceva pozitiv, găseşte-ţi un motiv pen-
tru care să te lupţi în continuare şi să nu te dai bătut(ă).
***
În vitrina unui magazin de animale era un afiş: „Căţeluşi de vân-
zare”. Un baieţel de 10 ani intră şi intreabă care-i preţul unui că-
ţeluş. Vânzătorul îi răspunde că preţul este între 30 şi 50$.
Băieţelul bagă mâna în buzunar, scoate câteva monezi. Numără
2.70 $ … şi apoi întreabă: „Aş putea vedea căţeluşii?” Vânzătorul
zâmbeşte. Fluieră, din magazin iese afară căţeaua şi în urma ei
5 căţeluşi frumoşi. Al şaselea căţeluş… rămase în urmă şi nu se
apropia! Băieţelul întreabă: „De ce căţeluşul astă şchioapătă ?”
Omul îi răspunse că acesta s-a născut cu o problemă la picior şi
va şchiopăta toată viaţa! “Acesta-i caţeluşul pe care-l doresc”, a
spus băieţelul cu bucurie în glas. „Dacă asta e dorinţa ta, ţi-l dau
gratis!” Copilul s-a supărat şi a răspuns: „Nu-l vreau gratis, preţul

lui e la fel ca şi a celorlalţi căţei, îţi voi da tot ce am la mine acum,
şi în fiecare lună îţi voi plăti 50 de cenţi, până voi achita preţul
lui întreg !” „Eşti sigur că vrei acest căţeluş? Doar niciodată nu
va putea fugi sau juca sau sări precum ceilalţi!” Băieţelul s-a aple-
cat, şi-a ridicat puţin pantalonul şi i-a arătat vânzătorului aparatul
de fier ce-i susţinea piciorul strâmb. „Nici eu nu pot alerga, de
aceea acest căţeluş are nevoie de cineva care să-l înţeleagă!”
Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi când i-a spus copilu-
lui: „Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibe pe cineva care să-l
iubească, aşa precum tu îl vei iubi pe acest căţeluş!”
În viaţă nu contează cine eşti, contează ca cineva să te preţuiască
şi să te iubească necondiţionat! Un prieten adevărat, este acela
care soseşte în timp ce ceilalţi… dispar!
***
Un călugăr scrisese pe peretele dinspre răsărit al chiliei sale
aceste două cuvinte: ,,Amin” şi ,,Aliluia”. Un om mergând pentru
sfat la acesta şi văzând cele două cuvinte, l-a întrebat:
- Părinte, ce înseamnă aceste două cuvinte şi de ce le-aţi scris pe
perete?
- Fiule - i-a spus călugărul - aceste cuvinte cuprind în ele toată
taina fericirii. ,,Amin” înseamnă ,,aşa să fie” iar ,,Aliluia” în-
seamnă ,,slavă lui Dumnezeu”.
Cum pe faţa pelerinului încă se citea uimirea, părintele a mai
adăugat:
- Când spunem ,,Amin”, însemnă că ne predăm voii lui Dumne-
zeu, căci zicem: ,,Aşa să fie Doamne, cum voieşti Tu!”, iar când
zicem ,,Aliluia”, zicem de fapt ,,Slavă Ţie, Doamne, pentru toate
câte îmi dai!”.
Prin acceptarea tuturor celor pe care ni le trimite Dumnezeu,
ne dovedim smerenia şi ascultarea, iar prin mulţumirea pentru
toate cele îngăduite de Dumnezeu, spre bucuria sau întristarea
noastră, ne arătăm încrederea în Creatorul nostru. Acesta este
secretul mântuirii în ascultarea desăvârşită faţă de preotul du-
hovnic şi în supunerea voinţei noastre, cu mulţumire, voii şi
milei lui Dumnezeu.
***
Bogăţia noastră nemăsurată şi nesecată este credinţa noastră Or-
todoxă. Prin ea se întăresc toate cerurile, toate ale lui Dumnezeu
sunt ale noastre şi ceea ce e mai preţios decât orice - însuşi Prea-
dulcele nostru Domn Iisus Hristos, iar împreună cu El toate fe-

ricirile şi bucuriile veşnice. ...De când Domnul Iisus Hristos este
pe pământ, nu mai există prăpastie între pământ şi cer, între
Dumnezeu şi om; unite sunt cele ale lui Dumnezeu cu omul,
cele cereşti cu cele pământeşti, cele veşnice cu cele vremelnice.
Trupul divino-uman al lui Hristos - Biserica - este palatul ceresc-
pământesc în care se trăieşte viaţa veşnică divino-umană prin
credinţa ortodoxă, adevărată, apostolică, divino-umană, patris-
tică în Domnul Iisus Hristos. Nu există morţi în biserica lui Hris-
tos. Toţi cei din ea sunt vii, şi încă vii fără de moarte; încă pe
pământ sunt nemuritori prin har, iar după strămutarea în acea
lume sunt încă şi mai deplini, mai puternici, cu neputinţă de în-
vins, nemuritori. Aici (în Biserică) îngerii trăiesc între oameni,
„bucuria şi adevărul s-au întâlnit", timpul se măsoară cu veşnicia,
credinţa se uneşte cu nemurirea. Iar omul între toate aceste sfin-
ţenii se împărtăşeşte de nemurire şi veşnicie, trăind cu sfintele
lui Hristos Taine şi cu sfintele lui Hristos fapte; hrănitoarea tu-
turor mai nemuritoare decât însăşi nemurirea e sfânta credinţă
ortodoxă apostolească şi a sfinţilor părinţi. Ea este cea mai mare
comoară a fiinţei omeneşti în cer şi pe pământ. Pe pământ creş-
tinul nu are loc pentru deznădejde, căci dacă Domnul a coborât
în lume şi prin Biserica Sa a rămas în ea, cum atunci poţi să laşi
loc deznădejdii în sufletul tău? Căci însuşi Domnul este aici,
lângă noi, în mijlocul nostru! Strigă către El numai şi priveşte -
eşti în întregime în îmbrăţişările Lui! Şi cine poate să te ia atunci
din mâinile Lui - care duşman, care om, care diavol, care iad?
Nici o putere, nici o putere rea nu ne poate despărţi de dragos-
tea Sa. Prin El suntem totdeauna mai puternici decât orice rău,
decât orice păcat, decât orice iad, decât orice demon şi decât
toţi aceştia luaţi împreună. Toată înţelepciunea creştinului con-
stă în aceasta: să se ţină necontenit de Domnul Iisus Hristos, să
se ţină prin rugăciune, prin post, prin milostenie, prin dragoste,
prin blândeţe, prin smerenie, prin răbdare, prin pocăinţă, prin
sfânta împărtăşanie, prin sfânta spovedanie - prin toate acestea
să se ţină de El, nedespărţit prin nimic şi de către nimeni de dra-
gostea Dumnezeului şi Domnului nostru - prin fiecare Sfântă
Taină şi prin fiecare faptă plăcută lui Dumnezeu. Atunci peste
toate morţile, peste toate chinurile totdeauna vei triumfa prin
bucurie - bucuria credinţei, bucuria mântuirii... (Sfântul Iustin
Popovici)

Rubrică îngrijită de Florin Chiorean
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P R O G R A M U L  F A R M A C I I L O R  D E  G A R D Ă  Î N  S I G H I Ş O A R A

Sighişoara bebeluşilor
„Pentru că viaţa este cea mai frumoasă prin
zâmbetul unui copilaş”

Croitoraşul cel viteaz

(continuare din numărul 840)
Să-i dea papucii de-a dreptul, nu cuteza, de teamă ca viteazul să nu-
i facă de petrecanie lui şi întregii sale oştiri şi, după aceea, să se în-
scăuneze el în jilţul domnesc. Multă vreme se zbătu împăratul cum
să se descotorosească de nepoftitul ăsta şi-n cele din urma îi veni o
idee. Printr-un curtean trimise vorbă croitoraşului că l-ar ruga să-l
ajute într-o treabă care ar fi floare la ureche pentru un om atât de vi-
teaz ca el. Curteanul îi povesti croitoraşului că într-o pădure din
apropierea cetăţii de scaun se pripăşiseră doi uriaşi, şi că blestemaţii
aceştia nu făceau altceva decât să prade, să ucidă şi să dea foc, făcând
pierdute zeci de vieţi nevinovate şi pricinuind numai pagube. Şi-i
mai zise că, până atunci, oricine se-ncumetase să se apropie de ei îşi
pusese viaţa-n primejdie. Iar de s-ar arăta el gata să le vină de petre-
canie acestor uriaşi, împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vite-
jeşti şi i-ar da de soţie pe singura lui fiică şi drept zestre o jumătate
din împărăţie. „Ei, aşa chilipir mai zic şi eu că-i de mine! Straşnic m-
a mai nimerit!” gândi croitoraşul în sinea lui. Că, vezi, cu o domniţă
frumoasă ca o cadra şi c-o jumătate dintr-o împărăţie nu te prea în-
tâlneşti la tot pasul!” 
Şi continuându-şi parcă gândul, grăi către trimisul împăratului:
- Nici nu mai încape vorbă că mă-nvoiesc! Şi să-i duci veste împăra-
tului că am eu grijă de uriaşii aceia şi-o să-i fac să-şi lase oasele în
codru…
Apoi croitoraşul porni cât mai degrabă spre acea pădure, însoţit de
cei o sută de călăreţi pe care i dăduse împăratul drept ajutor. De în-
dată ce ajunse la marginea pădurii, voinicul le zise însoţitorilor lui:
- Aşteptaţi-mă aici, ca mă răfuiesc eu şi singur cu uriaşii! Să n-aveţi
nicio grijă, la amândoi o să le fac de petrecanie!
Apoi se afundă-n pădure şi începu să cerceteze cu de-amănuntul, ba
în dreapta, ba în stânga, fiecare desiş.
Mult timp nu trecu şi, deodată, îi zări şi pe cei doi uriaşi. Dormeau
buştean la umbra unui copac şi sforăiau atât de tare, că se zbăteau
crengile în jurul lor ca bătute de furtună. Croitoraşul îşi umplu re-
pede buzunarele cu pietre şi se căţără-n copac, de-ai fi zis că-i o ve-
veriţă.
Apoi, zvârr! Începu să arunce cu pietre în pieptul unuia dintre ei.
Cum era rupt de somn, uriaşul nu simţi nimic multă vreme, dar până
la urmă se trezi şi, înghiontindu-şi prietenul, îl întrebă:
- Ce te-a apucat să dai în mine?
- Pesemne că visezi! răspunse celălalt. De unde ai mai scos-o că dau
în tine?
Adormiră ei din nou şi croitoraşul doar atât aştepta. Ţintind bine, îl
pocni cu o piatră pe celălalt uriaş.
- Aoleu, da’ asta ce-i?! ţipă acesta, ca ars. De ce mă loveşti?
- Nu te-am lovit defel! bombăni primul uriaş.
Se ciorovăiră ei aşa o vreme, dar cum erau tare osteniţi, se lăsară pă-
gubaşi şi începură să tragă iar la aghioase. Croitoraşul îşi începu din
nou jocul: alese din buzunar piatra cea mai grea şi-o zvârli cu toată
puterea în pieptul primului uriaş.
- Te cam întreci cu gluma, auzi! răcni acesta, sărind în sus ca un apu-
cat.
Şi, înşfăcându-l de piept pe tovarăşul său, îl izbi cu atâta putere de
un copac, că se cutremură copacul din creştet şi până-n rădăcină.
Dar parcă celălalt se lăsă mai prejos?! Nu trecu mult şi începură să
smulgă copacii din jur, cu rădăcini cu tot, şi să şi-i repeadă, ca orbeţii,
unul în capul celuilalt, până ce se prăbuşiră amândoi la pământ, de
parcă i-ar fi lovit trăsnetul în aceeaşi clipă. În timp ce cobora din

copac cu iuţeală, croitoraşul îşi spuse în sinea lui: “Mare noroc am
avut că nu l-au smuls şi pe asta în care eram cocoţat; altminteri ar fi
trebuit să sar ca o veveriţă într-altul”. Trase apoi paloşul din teacă şi-
l împlântă adânc, de vreo câteva ori, în pieptul celor doi uriaşi. Într-
un sfârşit, se întoarse la călăreţii care-l aşteptau în marginea pădurii
şi le zise:
- Gata-i treaba! Le-am venit de hac la amândoi; dar nu mi-a fost deloc
uşor, zău aşa!
În disperarea lor, să-i fi văzut cum smulgeau copacii din rădăcini, ca
să se apere. Dar poţi să te pui cu unul ca mine, care doboară şapte
dintr-o lovitură?
- Nu cumva te-au rănit? săriră să-l întrebe călăreţii.
- Auzi vorbă! se supără croitoraşul. Eu, rănit? N-au fost în stare să-mi
clintească măcar un fir de păr.
Călăreţii nu prea vrură să se încreadă-n spusele lui şi intrară-n adân-
cul pădurii să vadă cu ochii lor care-i adevărul. Şi nu mică le fu mi-
rarea când dădură cu adevărat peste cei doi uriaşi, scăldaţi într-o
băltoacă de sânge… Iar în jurul lor se putea vedea o mulţime de co-
paci cu rădăcinile smulse din pământ. Croitoraşul se înfăţişă împă-
ratului şi-i ceru răsplata care i se cuvenea. Acesta însă se căi amarnic
pentru făgăduiala făcută şi scorni pe loc altceva, cu gândul să se des-
cotorosească de nepricopsitul ăsta, care-i stătea ca un ghimpe-n
coastă.
- Prea te grăbeşti, voinicule, grăi împăratul. Cuvântul meu e cuvânt,
da’ mai înainte de a ţi-o da pe fiică-mea de nevastă şi jumătate din
împărăţie, se cuvine să mai săvârşeşti încă o faptă de vitejie!
Dar mare lucru nu-i pentru tine… Într-una din pădurile mele şi-a
făcut sălaşul un inorog, iar dihania asta făcea numai pagube. Cu cât
îl prinzi mai degrabă, cu atât va fi mai bine pentru tine.
- Dacă-i vorba de-un inorog, lasă-l în seama mea! Da’ asta mă tem şi
mai puţin decât m-am temut de cei doi uriaşi… Că doar măria-ta
ştie ce-mi poate pielea: şapte dintr-o lovitură dau gata!
Apoi, luând cu sine o secure şi-o funie, croitoraşul o porni la drum.
Ajuns în pădure, le spuse şi de astă dată însoţitorilor lui să-l aştepte
mai la o parte.
Pe inorog nu fu nevoit să-l caute prea mult, căci era aproape. Iar
acesta, de cum îl zări pe croitoraş, se şi repezi asupră-i, vrând să-l
străpungă cu cornul dintr-o singură lovitură.
- Uşurel! strigă voinicul nostru.
Rămase pe loc, liniştit, aşteptând până ce fiara fu foarte aproape de
el. Atunci sări cu sprinteneală în spatele unui copac. Dar inorogul
nu-l slăbea defel şi, repezindu-se cu toată puterea în copac, îşi înfipse
cu atâta furie cornul în trunchi, că nu mai putu să-l smulgă de acolo
şi rămase astfel prins ca într-un piron.
„Ei, acum mi-a picat în laţ mititelule!” se bucură croitoraşul. Ieşi din-
dărătul copacului şi, după ce trecu frânghia pe după gâtul fiarei, re-
teză cu securea cornul înfipt în copac. După ce sfârşi toată treaba
asta, lua inorogul de funie si-l duse peşcheş împăratului. Dar vezi ca
nici de astă dată împăratul nu se învoi să-şi ţină făgăduiala şi-i ceru
să săvârşească o a treia ispravă vitejească.

Înainte de-a se porni nunta, croitoraşul trebuia să-i mai prindă un
porc mistreţ, care făcea mari stricăciuni într-una din pădurile împă-
răteşti. Şi ca şi-n celelalte două dăţi, cei o sută de vânători urmau să-
i stea în preajmă şi să-i dea ajutor la nevoie.
- Bucuros o fac, Măria-ta, răspunse croitoraşul, că pentru mine asta-
i o joacă de copil!
De asta dată însă nu-i mai luă cu el în pădure pe vânători, şi aceştia
fură tare mulţumiţi, fiindcă mistreţul îi fugărise în câteva rânduri cu
atâta înverşunare, că le pierise cheful să-i mai caute pricină.
De îndată ce-l zări pe croitoraş, fiara se năpusti ca turbată asupra lui,
cu botul plin de spume, scrâşnind cu furie din colţii ascuţiţi. Îşi dez-
veli într-un rânjet colţii, vrând să-l culce la pământ dintr-o lovitură.
Şi cu siguranţă că l-ar fi răpus, dacă croitoraşul cel sprinten n-ar fi
fugit să se adăpostească într-un căsuţă de vânătoare aflată-n apro-
piere. Cum ştia că fiara e pornită pe urmele lui, nu zăbovi înăuntru,
ci sări afară pe fereastră. Ocolind apoi căsuţa, se piti după ea şi-o în-
chise tocmai în clipa când mistreţul dăduse orbeşte buzna înăun-
tru… Dihania cea fioroasă spumega de furie, dar cum era prea
greoaie şi neîndemânatică pentru ca să poată sări pe fereastră, pică
în capcana întinsă cu isteţime. Croitoraşul îi chemă pe vânători ca
să-i aibă drept martori că prinsese fiara, iar după aceea se înfăţişă îm-
păratului, care, de voie, de nevoie, trebui să-şi ţină cuvântul şi să-i
dea fata şi jumătate din împărăţie. Nunta se sărbători cu multă stră-
lucire, dar cu puţină bucurie. Şi aşa se făcu că croitoraşul ajunse îm-
părat. Trecu ce trecu şi într-o noapte împărăteasa cea tânără se
pomeni că-l aude pe bărbatul ei vorbind prin somn. Şi zicea el aşa:
“Băiete, ia apucă-te de-mi coase pieptarul şi-mi cârpeşte nădragii, că
de nu, odată te ating cu cotul peste urechi!” Şi atunci îşi dădu ea
seama că soţul ei nu-i de neam. A doua zi îi împărtăşi împăratului
totul, arătându-i cât era de nenorocită de ce aflase, şi-l rugă din suflet
s-o scape de pacostea asta de bărbat care nu era decât un nemernic
de croitoraş. 
Împăratul găsi multe cuvinte de mângâiere şi la urmă îi zise:
- Nu te mai prăpădi atât cu firea, fata mea! La noapte caută de lasă
deschisă uşa de la iatac. Slugile mele vor sta de veghe afara, şi de în-
dată ce-l va cuprinde somnul pe bărbatul tău, tu să le dai de veste.
Într-o clipă l-or lega fedeleş, să n-aibă cum se împotrivi, şi după aia
l-or duce pe-o corabie, care o pleca cu el in lume. Iar aşa o să i se
piardă urma…
Tânăra împărăteasa fu mulţumită de spusele tatălui ei şi, la rându-i,
îi zise că va face întocmai cum a sfătuit-o el. Dar se întâmplă ca o
slugă să audă tot ce puseseră dânşii la cale. Şi cum îi era credincioasă
tânărului domnitor şi-l iubea, îi destăinui tot ce se uneltise împotriva
lui.
- Dacă aşa-i vorba, las’ că am să pun eu capăt tuturor urzelilor aces-
tora! răspunse croitoraşul.
Şi ca şi când nimic n-ar fi ştiut, când veni seara, se culcă la ora obiş-
nuită, alături de împărăteasă. Aşteptă ea cu inima friptă să-l vadă
adormit, şi când socoti că doarme de poţi tăia lemne pe el, se dădu
jos din pat, deschise uşa iatacului şi se culcă la loc. Atunci croitoraşul,
care se făcea numai că doarme, începu să răcnească:
- Băiete, ia apucă-te de-mi coase pieptarul şi-mi cârpeşte nădragii, că
de nu, odată te ating cu cotul peste urechi! Am doborât eu şapte
dintr-o lovitură, le-am făcut de petrecanie la doi uriaşi, am prins un
inorog şi-un mistreţ, şi crezi c-o să mă tem de nevolnicii ăştia care
stau şi pândesc după uşă iatacului?!
Auzindu-i vorbele, care te puteau baga în răcori, nu altceva, slugile
se-nfricoşară de moarte şi-o luară la sănătoasa, de parcă le-ar fi gonit
din urmă o oaste de sălbatici. De atunci, nimeni nu mai cuteză să-i
caute pricină. Şi uite aşa s-a întâmplat c-a rămas croitoraşul nostru
pe tronul împărătesc până la sfârşitul zilelor lui. Mulţumim tuturor
mămicilor care ne-au scris şi aşteptăm în continuare criticile şi sfa-
turile lor utile la: sighisoarabebelusilor@yahoo.com.
Întrebarea săptămânii: 
Bebeluşul şi poveştile. -  continuare.

Noemi Popa

Fluctuaţiile de temperatură din
ultima perioadă ne pot afecta

Depresie, nervozitate, nelinişte. Sunt numai câteva dintre stările
pe care le avem din cauza fluctuaţiilor de temperatură de la o zi
la alta. O spun specialiştii, care ne sfătuiesc să nu ezităm să
cerem sfatul medicilor atunci când situaţiile ne copleşesc. Spe-
cialiştii spun că, din fericire, aceste stări nu durează mai mult
de câteva zile. Meteorologii nu ne dau veşti bune şi anunţă că
fluctuaţiile de temperatură vor continua şi în următoare pe-
rioadă. În plus, specialiştii precizează că fluctuaţiile de tempe-
ratură afectează metabolismul, iar riscul apariţiei bolilor precum
astmul, afecţiunile pulmonare, cele respiratorii, alergiile, depre-
sia şi problemele de nutriţie este destul de ridicat. Potrivit me-
dicilor, organismul uman a început să îşi piardă capacitatea de
adaptare la schimbările bruşte de temperatură, iar atunci când
corpul este slăbit repercusiunile asupra sănătăţii pot fi destul

de grave. Experţii spun că lipsa unei diete adecvate şi cea a miş-
cării slăbesc rezistenţa organismului, astfel că suntem mai expuşi
virozelor respiratorii. Medicii nutriţionişti oferă o listă a alimen-
telor care ţin răceala la distanţă. Astfel, usturoiul are proprietăţi
antifungice, antibacteriene şi antivirale, susţin specialiştii. „Acest
condiment este des folosit în tratamentul infecţiilor, al gri-
pei şi al candidozei. Substanţele sulfuroase şi allicina ac-
ţionează eficient împotriva helicobacter pylori, o bacterie
responsabilă de apariţia ulcerului gastric. Ceapa este bo-
gată în quercetină, fitonutrient care creşte rezistenţa orga-
nismului. În cazul unei alimentaţii sărace în vitaminele C
şi E, ceapa asigură organismului antioxidanţii necesari pre-
venirii bolilor. De asemenea, are efect sedativ, ameliorează
tusea şi bronşitele”, spune medicul nutriţionist. Dacă organis-
mul are un deficit de calciu, atunci acesta nu se poate proteja
de virusurile din această perioadă, sunt de părere medicii. Ei ne
recomandă să includem în dieta zilnică lactatele şi brânzeturile.
Mai mult, pe lângă faptul că aceste alimente protejează organis-

mul de viroze respiratorii, ele ajută la o vindecare mai rapidă.
Citricele, cu un conţinut ridicat de vitamina C, sunt inamicul
numărul 1 al răcelii. Ele pot fi consumate atât în stare naturală,
cât şi sub formă de sucuri. În acelaşi timp, fructele exotice ajută
organismul să se apere de virusuri. Ardeiul gras este foarte bogat
în vitamina C, nutriţioniştii precizând că o singură bucată are
aceeaşi cantitate de vitamina C pe care o găsim în patru lămâi.
Varza sau orice derivat al ei, precum varza de Bruxelles, con-
opida, broccoli sau salata verde, accelerează eliminarea toxinelor
din organism şi protejează ţesuturile de agresiunea frigului.
Sauna este o altă metodă eficientă de întărire a sistemului im-
unitar, atât de afectat în această perioadă, deoarece multe viru-
suri nu rezistă mediului fierbinte. Persoanele care frecventează
cel puţin o dată pe săptămână saloanele de SPA pentru saună
răcesc mult mai greu. În timpul şedinţelor de saună, o persoană
arde aproape acelaşi număr de calorii ca şi în cazul exerciţiilor
fizice, datorită temperaturii foarte crescute.

Anca Maria Radu
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ABUZURILE conducerii ARMATEI SOVIETICE (rechiziţii fără
plată, obligarea cetăţenilor români de a executa muncă forţată
în folosul unităţilor sovietice în spatele frontului, etc.) şi AC-
ŢIUNILE CRIMINALE ŞI TÂLHĂREŞTI ale trupelor ruseşti, pe-
trecute pe teritoriul ÎNTREGULUI JUDEŢ TÂRNAVA MARE,
ÎNCEPÂND CU ORAŞUL DE REŞEDINŢĂ SIGHIŞOARA, au avut
un CARACTER ORGANIZAT, fiind executate sau tolerate de Co-
mandamentul Militar al Armatei Sovietice  înfiinţat la Sighişoara
în perioada 10-12.09.1944. CARACTERUL ORGANIZAT al aces-
tor acţiuni este demonstrat de:
- CONFISCAREA IMEDIATĂ A TUTUROR APARATELOR DE
RADIO APARŢINÂND LOCUITORILOR DIN SIGHIŞOARA ŞI DIN
ÎNTREG JUDEŢUL (izolând, informaţional, populaţia, pentru ca
aceasta să nu mai poată asculta ordinele guvernului şi armatei
române şi nici să afle ororile comise de soldaţii bolşevici pe
unde au mărşăluit, menţinând astfel starea de nesiguranţă şi te-
roare);
- NUMĂRUL MARE al acestor acţiuni criminale (aproape în fie-
care localitate DIN ZONA CUPRINSĂ între Copşa Mică - Sighi-
şoara - Racăşul de Jos, pe Valea Târnavei Mari şi CF Copşa Mică
- Sighişoara - Rupea - defileul Oltului din m-ţii Perşani s-au în-
registrat jafuri, crime sau violuri);
- ÎNCERCĂRILE Comandamentului Militar Sovietic de a MUŞA-
MALIZA aceste infracţiuni grave sau de a-i proteja pe făptuitori,
toate acestea confirmând  că armata roşie s-a comportat în Ro-
mânia, cel puţin în perioada septembrie 1944 - mai 1945, ca o
armată de ocupaţie barbară. Astfel de acte infracţionale s-au pe-
trecut pe o perioadă lungă (circa 10 luni), cu consecinţe uma-
nitare, morale, sociale şi economice dezastruoase pentru
Regatul României în general şi pentru jud. Târnava Mare în spe-
cial. Această concluzie se desprinde, pentru judeţul Târnava
Mare şi Sighişoara, din dările de seamă ale poliţiei, jandarmeriei
(către Prefectura Târnava Mare) şi din adresele Prefecturii şi Pre-
turilor adresate forurilor ierarhice superioare, cuprinse în do-
cumente oficiale care, din fericire, s-au mai păstrat (este evident
că multe au fost distruse) în Arhivele Naţionale din Târgu Mureş,
astfel: PENTRU LUNILE SEPTEMBRIE - DECEMBRIE 1944
(începând cu 7 septembrie când prima patrulă sovietică a intrat
în Sighişoara):
1. Rapoarte şi concluzii cu caracter general
… „Populaţia, în general, continuă a-şi manifesta deose-
bita nervozitate şi îngrijorare faţă de faptele comise de
soldaţii ruşi (jafuri în dauna locuitorilor n.n.) şi imposi-
bilitatea autorităţilor civile şi militare de a apăra viaţa
şi avutul cetăţenilor. O deosebită îngrijorare se observă
în rândul populaţiei române în urma faptului că Comen-
duirea Rusă a Pieţii Sighişoara a ridicat aparatele de
radio şi de la români (aliaţi n.n.) fără excepţie! …în
contra românilor s-au luat aceleaşi măsuri ca şi contra
minorităţilor (colaboratoare cu naziştii şi horthyştii in-
amici n.n.)…se aşteaptă şi alte măsuri şi mai drastice…
Teama funcţionarilor publici şi a elementelor intelec-
tuale faţă de modul cum se comportă soldaţii ruşi este
justificată…” (din Darea de Seamă a Poliţiei oraşului Sighi-
şoara asupra evenimentelor petrecute în septembrie 1944 –
după sosirea trupelor sovietice în judeţ; FONDUL:  Prefectura
jud. Târnava Mare. DOSAR 4/379/1944. Pg. 21/23/24, „Buletine
informative sosite la Prefectură după 23 august 1944”)
…„Populaţia românească este foarte nemulţumită din
cauza multor jafuri din judeţ…pe timpul scurgerii tru-
pelor sovietice şi ridicarea aparatelor de radio de către
Armata Sovietică…” (Adresa Prefecturii Târnava Mare nr.
399/30.09.1944  privind starea de spirit a populaţiei în septem-
brie 1944 - după sosirea trupelor sovietice în judeţ; FONDUL:
Prefectura jud. Târnava Mare.DOSAR 4/379/1944., „Buletine in-
formative sosite la Prefectură după 23 august 1944”, Pg.
21/23/24)
„Conform Ordinului secret al MAI nr.12454/1944 (semnat
de generalul Aldea n.n.) veţi întocmi urgent tablouri (ta-
bele n.n.) cu rechiziţiile fără plată şi pagubele comise de
armata roşie în trecere. Se vor evidenţia distinct pagu-
bele suferite: de către administraţiile locale respectiv de
către particulari.” (Adresa Prefecturii Tr. Mare nr.
421/20.09.1944 către pretori şi primari; FONDUL:  Prefectura
jud. Târnava Mare, DOSAR 4/379/1944 „Buletine informative
sosite la Prefectură după 23 august 1944”, Pg. 21/23/24) -
majoritatea acestor tabele, din nefericire, a dispărut!
„Coloanele armatei roşii, începând cu 09.09. 1944, comit
şi execută rechiziţii, jafuri, spargeri neînchipuite, popu-
laţia fiind ţinută în teroare (militarii sovietici puteau fi
definiţi astfel ca terorişti pregătiţi şi instigaţi psihologic

împotriva poporului român n.n.)”. (Adresa Preturii Mediaş
nr. 2200/1944 către Prefectura Târnava Mare, ca răspuns la so-
licitarea MAI; FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSAR
4/379/1944., „Buletine informative sosite la Prefectură după
23 august 1944”, Pg. 21/23/24).
2. Exemple de cazuri concrete de crime, muncă forţată, ja-
furi şi violuri, petrecute în localităţile judeţului Târnava
Mare, raportate de detaşamentele de jandarmi şi de pri-
mării pentru lunile septembrie - decembrie 1944 (pe baza
cărora s-au întocmit rapoartele sus-menţionate către Prefectură):
„La data de 09.09.1944, în comuna Retiş s-a oprit un tanc
sovietic cu echipa de tanchişti formată din comandant
(ofiţer) şi 4 soldaţi ruşi care au jefuit (furându-i 9 oi sub
ameninţare cu arma n.n.) pe ciobanul T. Prescurea şi lo-
cuitorii Radu Ambrozie şi Andrei Zimerman (pe care i-a
deposedat de cizme şi bani, după ce i-au percheziţio-
nat).” (Din adresa Primăriei Retiş nr. 1470/12.10.1944 către Pre-
fectură Târnava Mare; FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare,
DOSAR 4/379/1944., „Buletine informative sosite la Prefec-
tură după 23 august 1944”, Pg. 51).
„…localul Judecătoriei Sighişoara a fost spart de 2 ori
de soldaţi ai Armatei Sovietice, respectiv în nopţile de
13/14.09.1944 şi 14/15.09.1944.S-au furat valori şi s-a ră-
văşit arhiva cerem măsuri de întărire a pazei la Jude-
cătorie şi Tribunal şi informarea Comandamentului
Armatei Sovietice la Sighişoara (în 3-4 zile de la venirea
primei patrule a şi fost instalat. n.n.)” (Adresa Judecătoriei
mixte Sighişoara nr. 21335 către Prefectură. F.F. Urgent, FON-
DUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSARUL 8 „Prefectura
Târnava Mare. Corespondenţa intrată/ieşită”, pg.118.).
NOTĂ: Tot în aceste zile (când Sighişoara era sub teroarea bol-
şevică provocată de ocupanţii sovietici) este ucis, în împrejurări
neelucidate, maiorul sovietic C. D. Isacov, aşa zisul „eliberator”
al Sighişoarei, conform falsului înscris de pe monument (vezi
imaginea), care-i dezinformează pe sighişoreni falsificându-le
grosolan istoria!!
„Coloană de 10.000 cazaci sovietici (circa o divizie n.n.)
va cantona la noapte (19/20.09.1944) în zona Saschiz,
după ce s-au dedat la mari devastări la Rupea se cere
îmbarcarea de urgenţă (a soldaţilor sovietici) în gările
Vânători şi Mureni.” Adresa nr. 430/19.09.1944: Cabinetul
Prefectului de Tr. Mare către MAI. Fulger! FONDUL: Prefectura
jud. Târnava Mare, DOSARUL 8 „Prefectura Târnava Mare. Co-
respondenţa intrată/ieşită”, pg.246).
„De 2 săptămâni populaţia comunei sub teroare. Bande
de soldaţi ruşi au devastat comuna în întregime (paza
şi ordinea comunelor Saroş şi Aţel  fiind asigurate de
numai 4 jandarmi)…Trimiteţi urgent o Companie din
Regimentul de pază, altfel vom rămâne muritori de
foame! Primar  Vasile Şerean” (Adresa nr. 1196/23.09.1944
Primăria com. Şaroşul Târnava Mare către Prefectura Sighişoara;
FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSARUL 8 „Prefec-
tura Târnava Mare. Corespondenţa intrată/ieşită”, pg.315).
„În noaptea de 02/03.10.1944, un pluton de cazaci sovie-
tici s-au oprit în (au ocupat n.n.) comuna Şeica Mare, s-
au îmbătat, au siluit 5 femei şi o fată şi au împuşcat
(mortal) pe locuitorul Binel Mihai (care a încercat să in-
tervină). Comandamentul Sovietic s-a opus identificării
infractorilor populaţia duce o permanent groază din
cauza actelor barbare pe care le săvârşesc ostaşii din
armata aliată (sovietică).”
(Raport nr. 6231/08.10.1944 al Legiunii de Jandarmi Târnava
Mare către Prefectură; FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare,
DOSAR 4/379/1944, „Buletine informative sosite la Prefec-
tură după 23 august 1944”, pg.48).
„În seara zilei de 25 octombrie 1944, 2 ofiţeri ruşi, veniţi
cu un tren, (staţionat pentru a fi n.n.) descompus în gara
Archita, au intrat în curtea lui Mihai Broos (nr.163), cu
intenţie de jaf. O fată aflată în casă a alertat pe vecinul
Martin Herman care a fost împuşcat mortal de unul din
ofiţeri pe când striga după ajutor ulterior, cei 2 ofiţeri
s-au întors cu o grupă de soldaţi, jefuind locuinţele fa-
miliilor Ioan Galter (nr.31), Ludwig Mihail (nr.19) şi Dâr-
jan Gheorghe (nr.230), bătând-o pe femeia Sara Bortesch
care încerca să ceară ajutor cerem să luaţi măsuri de-
oarece se întâmplă des ca trenuri care vin de la Braşov
cu soldaţi ruşi să oprească în Archita.” (Adresa Primăriei
Archita nr. 1643/1944 către Pretura Saschiz; FONDUL: Prefec-
tura jud. Târnava Mare, DOSAR 4/379/1944., „Buletine infor-
mative sosite la Prefectură după 23 august 1944” pg.107).
„… pe 10.11.1944, orele 16.30, învăţătorul Vasiliu Con-

stantin din Copşa Mică, care se deplasa cu căruţa din
halta Luna către com. Valchid, a fost atacat de 4 soldaţi
sovietici care i-au furat ceasul şi banii, fiind rănit grav
prin împuşcare pentru că a încercat să se opună”. (Nota
Telefonică nr. 1825/11.11.1944 a Legiunii de Jandarmi Târnava
Mare către Prefectura Târnava Mare, FONDUL: Prefectura jud.
Târnava Mare, DOSAR 4/379/1944., „Buletine informative so-
site la Prefectură după 23 august 1944”, pg. 105)
„La data de 27 noiembrie 1944 un grup de ostaşi sovie-
tici, care au venit cu un tren de marfă de la Braşov, au
coborât în Gara Rupea şi au jefuit cântarul basculă al
fabricii de zahăr Bod (furând sub ameninţare 20.000 lei,
haine, cearşafuri şi pături), pe impiegatul gării pe care
l-au lăsat fără palton şi pălărie şi un locotenent român
aflat în gară căruia i-au luat mănuşile. Au distrus în ace-
laşi timp o parte din aparatura şi mobilierul camerei de
dirijare a trenurilor (gara Rupea fiind nefuncţională
timp de 30 minute).” (Raport al Prefecturii nr. 547/14.12.1944
către MAI, FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSAR
4/379/1944.,„Buletine informative sosite la Prefectură după
23 august 1944” pg.202)
Evenimente similare s-au petrecut pe timpul transportului pe
CFR din jud. Târnava Mare, în luna decembrie 1944, amplificând
starea de teroare din judeţ, aşa cum rezultă din documentele: 
FONDUL Prefectura jud. Târnava Mare, DOSAR 4/379/1944.,
„Buletine informative sosite la Prefectură după 23 august 1944
pg. 210 : 
„… impiegatul gării din Racăşul de Jos în 10/11.12.1944
a fost bătut şi jefuit de un grup de soldaţi sovietici…” aşa
cum reiese Din adresa nr. 547/18.12.1944 a Prefecturii Târnava
Mare adresată, fără niciun rezultat, Comandamentului Militar
Sovietic Sighişoara.
„… în staţia Mureni, la data de 10.12.1944, 3 soldaţi so-
vietici au coborât din trenul de persoane nr.2521, l-au
bătut pe impiegat şi l-au înjunghiat mortal pe Salem
Achim din Feleac după care i-au jefuit.” cf. Raportului Le-
giunii de jandarmi nr. 1998/17.12.1944 adresat Prefecturii Târ-
nava Mare. Din Raportul 9262/21.12.1944 al Legiunii de
jandarmi Tr. Mare către Prefectura Târnava Mare:
„Între staţiile Mureni şi Vânători, 2 ostaşi sovietici l-au
jefuit de efecte pe serg. Popa Ioan de la Şcoala de Subo-
fiţeri de Rezervă Orăştie, după care l-au împuşcat, ră-
nindu-l grav, pe timp ce sărea din tren.”
Extras din Dările de seamă din 17 decembrie 1944 ale Legiunii
de Jandarmi Sighişoara şi Secţiei de Jandarmi Copşa Mică, pri-
vind contribuţia, modul de acţiune şi realizările Gărzilor cetă-
ţeneşti (create în Ardeal la iniţiativa lui Iuliu Maniu în scopul
apărării vieţilor cetăţenilor şi a bunurilor acestora din localităţile
de trecere a armatei sovietice), înfiinţate cf. Ordinului 45.000/
02.10.1944 al MAI (din perioada noiembrie/decembrie 1944)
„III REALIZĂRI: înlăturarea (lichidarea şi prevenirea
n.n.) jafurilor şi furturilor din partea răufăcătorilor. şi
ostaşilor răzleţi sovietici. Exemple: Din com. Aţel: la în-
cercarea mai multor soldaţi sovietici de a devasta o casă
lucrurile au fost salvate la intervenţia Gărzii cetăţeneşti,
în schimb un soldat sovietic a împuşcat (mortal) pe lo-
cuitorul Ioan Munteanu. Din com. Ighiş: doi soldaţi so-
vietici au voit a jefui locuinţa lui Hartman Ştefan..find
împiedicaţi de garda cetăţenească.”.(FONDUL: Legiunea
de Jandarmi jud. Târnava Mare - subordonată Inspectoratului
de Alba Iulia /1944-1948, Dosarul nr.9, pg.33/39).
De menţionat şi faptul că deşi prin Ordinul Circular nr.
45433/11.10.1944 al Inspectoratului General al Jandarmeriei,
Direcţia Siguranţă şi Ordine Publică li se interzicea ostaşilor so-
vietici să facă rechiziţii forţate (FONDUL: Legiunea de Jandarmi
jud. Târnava Mare, subordonată Inspectoratului de Alba Iulia
/1944-1948, DOSARUL NR. 7, pg.1), aceste acte banditeşti au
continuat cum se vede din exemplul de mai jos:
„Invalidul de război Bucşa Gheorghe din Mercheaşa
(jud. Târnava Mare) reclamă că i-a fost ridicat un cal,
fără plată, de către armata sovietică” (cf. adresei nr.
467/14.10.1944, persoană fizică către Prefectura Târnava Mare,
FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSARUL 8 „Prefec-
tura Târnava Mare. Corespondenţa intrată/ieşită”, pg.315)

(continuare în pagina 7)

În Sighişoara anului 2013 a fost reamenajat şi extins cimitirul
sovietic bolşevic, aflat în centrul oraşului, vizavi de Catedrala
Ortodoxă, prin falsificarea criminală a Istoriei României. (II)

(Concluzii cu privire la comportamentul barbar al  trupelor sovietice - aflate în marş către frontul din Transilvania
- în Sighişoara şi pe Târnava Mare, începând cu luna septembrie 1944, desprinse în urma studiului documentelor
oficiale, emise în perioada septembrie 1944 - martie 1945 şi păstrate în Arhivele Naţionale ale judeţului Mureş.)
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(continuare din pagina 6)
Scoaterea la muncă forţată:
„La cererea Comandantului Garnizoanei Sovietice Sighi-
şoara luaţi măsuri să se pună la dispoziţia armatei roşii
în gara Sighişoara, în zilele de 09, 10.09.1944 şi urmă-
toarele un număr de 200 lucrători bărbaţi, 50 de femei
şi 50 de căruţe.” (Adresa nr.461/1944 Prefectura către Poliţia
Sighişoara; FONDUL: Prefectura jud. Târnava Mare, DOSARUL
8 „Prefectura Târnava Mare. Corespondenţa intrată/ieşită”,
pg.315).
„… La Spitalului sovietic amenajat, pentru 2000-2500 de
răniţi, la Daneş zilnic se mobilizează bărbaţi la muncă
forţată, se rechiziţionează căruţe, iar femeile sunt obli-
gate să spele lenjeria şi rufele răniţilor şi să coacă sute
de pâini pentru spital, gratuit!! ...grădinile de zarzavat
sunt distruse în întregime, aceeaşi situaţie (constatată)
pe întregul judeţ. Distrugerile şi omorurile ar reîncepe
(cu mai multă intensitate n.n.) odată cu fermentaţia vi-
nurilor (vinul aflat în butoaie din 1943 fusese deja furat
şi băut de ruşi n.n.) …Deşi sunt zeci de reclamaţii la Pos-
tul de Jandarmi, Poliţia rusă şi Comandantul Spitalului
sovietic nu intervin…” (Nota Informativă nr. 321/28.10.1944
a Legiunii de Jandarmi Sighişoara către Prefectură, FONDUL:
Prefectura jud. Târnava Mare, DOSAR 4/379/1944., „Buletine
informative sosite la Prefectură după 23 august 1944”,
pg.86).
PENTRU LUNILE IANUARIE - NOIEMBRIE 1945:
„În ziua de 07.01.1945, jandarmii şi populaţia…au prins
în com. Dârjiu, jud. Târnava Mare, un grup de 7 ostaşi
sovietici, care umblau şi furau de la locuitori, fără să
poată fi prinşi asupra lor s-au găsit diferite obiecte şi
sume de bani care au fost înapoiate păgubaşilor (în
număr de 14 familii) cazul s-a raportat Comandamentu-
lui Sovietic Sighişoara dar infractorii au fost preluaţi
(forţat) de un alt grup de soldaţi ruşi veniţi cu un tren
(în gara Dârjiu), (după care) nu s-a mai ştiut nimic de
ei (practic au fost făcuţi scăpaţi) La data de 07.03.1945,
postul de jandarmi Daneş a prins 2 ostaşi sovietici, au-
tori ai mai multor furturi de la locuitori…” (Extras din
Darea de seamă a Legiunii de Jandarmi Sighişoara pe perioada
6-20.01.1945, FONDUL: Legiunea de Jandarmi jud. Târnava
Mare - subordonată Inspectoratului de Alba Iulia /1944-1948,
Dosarul nr.9, pg.56-57, 79).
Jafurile şi crimele comise de militarii sovietici au continuat şi

după 9 mai 1945:
„Spargerea de la Fabrica de ţesături „Irti” din Mediaş
(noaptea de 8/9.09.1945) din descrierea paznicului Şuteu
Gheorghe: suspecţi sunt doi soldaţi sovietici, din care
unul, cu caschetă militară rotundă şi bluză din foaie de
cort, l-a înjurat vorbind ruseşte şi când s-a căutat de
armă, paznicul a fugit s-a constatat că s-au furat, de la
Secţia ţesătorie şi de la magazia cu mărfuri, 800 m sterj
pentru căptuşală şi 200 m mătase pentru cămăşi de
noapte.” (FOND „Poliţia oraşului de reşedinţă Sighişoara”,
Vol N2: Crime şi delicte 1945/1946, Biroul judiciar/ Nr.
7572/12.09.1945, Dosar 26, Pg. 179)
„Spargerea, de către soldaţi ruşi înarmaţi, în noaptea
de 22/23.08.1945, a fabricii Karras de unde au furat 6000
fuse (baloţi) de piele.” (FOND „Poliţia oraşului de reşedinţă
Sighişoara”, Vol. Nr. 2: Crime şi delicte 1945/1946, Biroul
judiciar/Comisariatul de poliţie Mediaş Nr. 10706/ 13.09.
1945”, Dosar 26 pg.. 239)
„În ziua de 21.09.1945, în staţia CFR Copşa Mică, orele
19.50, a intrat, din direcţia Blaj, trenul sanitar nr.2594
cu militari sovietici. După ce trenul a fost garat, un grup
de militari sovietici a coborât comiţând jafuri asupra po-
pulaţiei civile şi militare române ce se găsea pe peron
chiar în faţa biroului nostru militarii sovietici au luat
(furat n.n.) cu forţa 3 baloturi, de la 4-5 persoane, cu
care au fugit în vagon. Apoi, la capătul peronului spre
revizie au încercat să zmulgă bagajele de la 5 militari
români în uniformă de aviaţie. Aceştia au strigat, aler-
tând poliţia CFR care a intervenit cu 2 poliţişti (comisa-
rul Stoica Octavian şi gardianul Bardaş Ioan). Soldaţii
ruşi au fugit în vagoane şi s-au întors înarmaţi. Militarii
români au făcut uz de armă şi au fugit, iar poliţiştii CFR
au rămas, fiind înconjuraţi de circa 100 soldaţi sovietici,
unii încercând să-i lovească. Gardianul Bardaş a fugit
pe câmp, după ce a fost bătut, iar comisarul a reuşit să
se refugieze în podul staţiei. Ulterior aceşti soldaţi sovie-
tici au urcat la etajul 1, la locuinţele funcţionarilor CFR
şi în biroul de mişcare, jefuindu-i pe şeful staţiei Dobre
Gheorghe şi pe impiegatul de mişcare Chircu Teodor, de
îmbrăcămintea menţionată în raportul telefonic
1287/22.09.1945. Pentru a putea face faţă provocărilor
militarilor sovietici, pentru menţinerea ordinii în staţia
CFR Copşa Mică - unde ZILNIC SE ÎNTÂMPLĂ ASEMENEA
CAZURI - rog interveniţi pentru înfiinţarea unei gărzi mi-

litare sovietice absolut necesare.” (FOND „Poliţia oraşului
de reşedinţă Sighişoara”, Vol. N2: Crime şi delicte 1945/1946,
Biroul judiciar, Dosar 26/nr.8230/24.09.1945, Adresa nr. 1287/
22.09.1945 a Detaşamentului de Poliţie din gara Copşa Mică
către Poliţia Sighişoara, pg. 254)
„În noaptea de 17/18.11.1945, orele 02.00, un grup de sol-
daţi sovietici au forţat uşa biroului Poliţiei gării(Copşa
Mică), ameninţându-l pe jandarmul de serviciu Ferezan
Vasile să deschidă uşa intrând în birou au vrut să ridice
cu forţa lucrurile (aflate în încăpere n.n.) fără să reu-
şească…în aceiaşi zi, la orele 10.00, un alt grup de sol-
daţi sovietici (între care şi o rusoaică) au spart uşa de
la camera de rezervă a staţiei, de unde au furat 3 cear-
şafuri, 4 pături, un palton şi un fular. Banda era în stare
de ebrietate comisar şef Stoica Octavian” (FOND „Poliţia
oraşului de reşedinţă Sighişoara”, Vol N2: Crime şi delicte
1945/1946, Biroul judiciar, Dosar 26/Înreg. 11290/1945; NT
1774/intr. 11298/18.11.1945, Detaşamentul de Poliţie Copşa
Mică către Poliţia oraşului Sighişoara, pg. 1004).
„Raportez, în data de 15.09.1945, orele 13.00, a fost îm-
puşcată mortal (în cap), în localul Cantinei Fabricii de
Sticlă Mediaş, numita Cruceanu Irina de 38 de ani, cas-
nică, de către un dezertor sovietic..care făcea chef cu
încă 2 soldaţi sovietici şi o rusoaică (în uniformă)…A
fost prins, bătut şi apoi transportat la Spitalul de stat,…
după 30 minute a fost dus la Comisariatul de Poliţie Me-
diaş din ordinul autorităţilor sovietice…” (FOND „Poliţia
oraşului de reşedinţă Sighişoara”, Vol. N2: Crime şi delicte
1945/1946, Biroul judiciar, Dosar 26/ NT 7806/15.09.1945, Po-
liţia oraşului Sighişoara către Inspectoratul de Poliţie Sibiu).
Aştept şi mărturii orale de la românii din Sighişoara şi fostul
judeţ Târnava Mare privind crimele şi jafurile comise de militarii
sovietici în anii 1944/45, pentru restabilirea cât mai exactă a ade-
vărului şi luarea măsurilor cuvenite în ce priveşte raţiunea tole-
rării în continuare a unor asemenea monumente sovietice în
Sighişoara. Nu ar fi firesc ca în locul unor monumente antiro-
mâneşti să ridicăm un monument al martirilor sighişoreni (pă-
rinţi sau bunici ai noştri) ucişi de sovieticii comunişti în anii
1944/45 în centrul Sighişoarei, iar în locul cimitirului comunist
sovietic să amenajăm un parc pentru copiii din cartierul Gării?!
Aştept opiniile dumneavoastră pe adresa Jurnalului Sighişoara
Reporter (e-mail: redactiajsr@yahoo.com).

Lt. col. art. (rez.) lector Alexandru Teodoreanu

Facturi mai mari la
electricitate. Cât plătim?

Consumatorii casnici vor plăti, peste o lună, cu circa 6 lei în plus, ca
urmare a unei decizii privind energia verde. De luna viitoare, facturile
la energia electrică se vor rotunji cu 5-6 lei. Motivul scumpirii îl re-
prezintă majorarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare
în Energie (ANRE) a cotei de certificate verzi pe care furnizorii de

electricitate trebuie să o îndeplinească pentru anul trecut. Cota a cres-
cut la 0,224 de certificate verzi pe MWh, fiind cu 88,5% mai mare faţă
de nivelul de 0,1188 certificate verzi pe MWh pentru 2012. Impactul
acestei decizii a ANRE se va vedea în facturile pe care le vor achita
consumatorii casnici, după intrarea în vigoare, la 1 aprilie, a noilor
reglementări. Potrivit specialiştilor consumatorii casnici vor scoate
din buzunar circa 5-6 lei în plus. Suma poate să nu pară mare, însă
la aceste cheltuieli se mai adaugă scumpirea carburanţilor, tot de la
1 aprilie, cu circa 50 de bani pe litru, fapt care va determina creşteri

de preţuri în lanţ. De asemenea, energia electrică se va scumpi anul
acesta şi ca urmare a liberalizării pieţei, precum şi a introducerii taxei
pe stâlp. Deocamdată, o evaluare concretă a impactului pe care o va
avea acest nou bir asupra costurilor suportate de consumatorii indi-
viduali nu poate fi făcută. Cu toate că taxa a intrat în vigoare de la 1
ianuarie 2014, nu au fost încă aprobate normele metodologice de
aplicare a ordonanţei prin care aceasta a fost instaurată. Adică, nu se
ştie exact pentru ce fel de construcţii se va plăti taxa.

Anca Maria Radu

Într-o conferinţă de presă, organizată marţi 4 martie la sediul
PMP Târgu Mureş, preşedintele filialei judeţene a PMP, Başa
Petru, a cerut public premierului Ponta să vină în judeţul nostru
să se întâlnească cu aceleaşi persoane cu care s-a întâlnit în 2012
în problema autonomiei Universităţii de Medicină şi Farmacie
şi să le spună acestora când a minţit, în urmă cu 22 luni când
vorbea de neingerinţă în autonomia universitară, sau în aceste
zile când a semnat un protocol politic cu UDMR ce vizează prin-
tre altele şi această ingerinţă în actul didactic universitar.
„Am organizat această conferinţă de presă ţinând cont
şi de evenimentele petrecute la nivel naţional şi faţă de
care consider că trebuie să luăm poziţie, la nivelul jude-
ţului nostru. Referitor la protocolul încheiat cu UDMR-ul,
printre altele se spune că se doreşte înfiinţarea liniei ma-
ghiare la UMF Târgu Mureş. Personal, dar şi partidul pe
care îl reprezint, nu privim problema din perspectivă et-
nică dar considerăm că aceasta trebuie soluţionată de
către cadrele universitare. Vreau să-i fac o invitaţie pre-
mierului Victor Ponta să vină la Târgu Mureş, pentru că
în data de 22 septembrie 2012, premierul Ponta tot la
Târgu Mureş spunea că nu e o idee bună şi nu trebuie să
avem facultăţi separate. Întrebarea mea este: când a
minţit Ponta, în 2012 sau ieri (n. red. luni) când a înche-
iat protocolul? Iar dacă spune că nu a minţit, să vină în
faţa aceloraşi cetăţeni cărora atunci le-a spus că nu do-
reşte să înfiinţeze facultăţi separate, ca atare a depus şi
o moţiune de cenzură cu care a căzut guvernul Ungu-
reanu, să vină şi să explice cetăţenilor de ce acum a gân-
dit altfel? Să ne spună când a minţit? Problema nu ţine
de etnie ci de verticalitatea primului ministru, de omul
Ponta, de lipsa de corectitudine a lui şi de ce a făcut cu

ţara asta. De când a dat jos guvernul Ungureanu, de
când a venit la putere Ponta într-un mod sau altul aşa
face. Exact cum face cu UMF-ul acum aşa a făcut cu toate
măsurile, într-o zi spune într-un fel, în altă zi în alt fel,
încearcă să se ascundă în dosul minciunilor. Dacă până
acum a minţit în ce privesc probleme naţionale, în pro-
blema UMF minciuna vizează o unitate de învăţământ
din judeţul nostru şi îl invit pe premier să vină în Târgu
Mureş să rezolve problema exact cum a rezolvat-o în
2012.”
Preşedintele PMP Mureş, Başa Petru le-a recomandat şi liderilor
UDMR să se aplece spre adevăratele probleme ale judeţului
Mureş, probleme care sunt şi ale cetăţenilor maghiari pe care
liderii spun că-i reprezintă.
„Eu le-aş recomanda liderilor şi politicienilor UDMR din
judeţul Mureş să lase steagurile, că avem timp şi de ele.
Cred că sunt probleme urgente la care ar trebui să aibă
atitudine. Mă refer spre exemplu la centurile ocolitoare
din Târgu Mureş şi Sighişoara. La Târgu Mureş s-a făcut
licitaţie, pentru Sighişoara ministrul Silaghi spunea anul
trecut că în 2014 s-ar putea relua discuţiile pentru a în-
cepe lucrările la centura ocolitoare Sighişoara, la care
personal am depus muncă pentru proiecte şi pentru stu-
diu de fezabilitate. Cred că în această direcţie ar trebui
mai multă forţă şi mai multă implicare din partea dân-
şilor (n. red.: liderilor UDMR). Pe de altă parte cred că
problema deşeurilor ar trebui să-i preocupe pe toţi liderii
politici din judeţul Mureş. Nu avem decât o singură
groapă ecologică în judeţ, la Sighişoara, iar acea se
umple, primarul nu vede asta, şi cred că autorităţile ar
trebui să aibă în vedere o linie tehnologică pentru reci-

clarea deşeurilor la Sighişoara pentru că eu nu văd ca
în viitorul apropiat să se construiască o groapă ecologică
în judeţ. La Sânpaul se tot fac proiecte, se tot încep lu-
crări, iar groapa de la Sighişoara se umple iar când va
fi plină vom fi nevoiţi să mergem să ducem gunoiul în
Cluj, Bistriţa sau Sibiu. Acestea cred că ar fi temele poli-
ticienilor UDMR din judeţul Mureş, de care ar trebui să
se preocupe, dovedind astfel că sunt interesaţi de cetă-
ţeni. În ce priveşte protocolul USD-UDMR, liderul PMP
Mureş a declarat că acesta ar trebui denunţat, fiind în-
cheiat cu o formaţiune ce nu există de drept şi de facto,
USD.”
Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, Başa Petru a făcut referire
şi la activitatea politică din cadrul Partidului Mişcarea Populară
Mureş ce numără câteva sute de membrii şi are filiale în 34 loca-
lităţi ale judeţului. S-au făcut referiri şi la alegerile europarlamen-
tare ce se vor desfăşura în această primăvară, dar şi la faptul că la
sediul PMP se realizează permanenţă în această perioadă pentru
că există cetăţenii care vin să-şi exprime susţinerea prin semnătura
lor pe listele pentru alegerile europarlamentare.

JSR

Ponta invitat la Târgu Mureş iar liderii UDMR sfătuiţi să se
preocupe de trei mari probleme ale cetăţenilor judeţului
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IMOBILIARE CASE

VÂND casă în Albeşti pe strada Naţională
nr. 30. Casa este compusă din 3 camere
şi dependinţe, teren aferent 900 mp. şi
teren 1600 mp. cu toate utilităţile, pe
str. Podului. Tel.: 0745-310122.
VÂND casă cu 3 camere şi anexe garaj,
atelier, curte si gradina, supr. 876 mp,
casă construită în anul 1967, singur pe
curte, aproape de centru şi Cetate, zonă
frumoasă. Preţ 70000 de euro, negocia-
bil. Tel: 0740-806893. 
VÂND apartament la casă compus din 2
camere, bucătărie, baie, cămară, debara,
beci, grădină, garaj, suprafaţă locuibilă
100 mp. Preţ negociabil. Tel.: 0743-
367423 sau 0742-067796. 
VÂND casă în Albeşti str. Muzeului nr.
54 compusă din 2 apartamente primul
compus din 2 camere, bucătărie, antreu,
cămară, al doilea compus din 1 cameră,
bucătărie, antreu, cămară şi 8 arii gră-
dină. Preţ 28000 euro. Tel: 0743-177328.
VÂND apartament la casă (Str. H.
Oberth Nr. 35 Sighişoara) compus din
două camere, bucătărie, baie, beci, pod,
cu posibilitate de mansardare. Preţ
21.000 euro neg. Tel. 0721-727033. 
VÂND casă compusă din 3 apartamente:
subsol, parter, etaj şi mansardă în cen-
trul Sighişoarei la stradă. Str. 1 Decem-
brie 1918, bun pentru spaţiu comercial.
Informaţii la telefon: 0744-906673.
VÂND casă în Albeşti, 5 camere, parter
şi mansardă, cu anexe gospodăreşti,
centrală pe lemne, grădină 500 mp,
curte. Posibilitate de a locui 2 familii.
Preţ negociabil. Tel: 0757-092093.
VÂND casă, 4 camere, 2 livinguri, 3 băi
şi dependinţe, suprafaţă totală 240 mp,
construită în 2007, teren 5000 mp,  liva-
dă, viţă de vie, garaj dublu, curte pavată.
Preţ 200000 euro neg. Tel: 0760-238266.
VÂND casă în Daneş, 3 camere, bucătă-
rie, verandă cu toate utilităţile, teren
casă şi grădină total 700 mp. Preţ 38000
Euro negociabil sau schimb cu aparta-
ment în Sighişoara. Tel.: 0754-238056.
VÂND casă în Seleuş nr. 239, comuna
Daneş la preţ neg. Tel.: 0269-516235.
VÂND casă în Albeşti, str. Gării, cu 3
camere, 2 băi, living, bucătărie, pivniţă,
construită în 2007, teren total 35 de arii.
Preţ 65000 Euro. Tel: 0762-610412.
VÂND casă pe str. Decebal nr. 14, cu
teren de 170 mp, casă cu 2 camere, 2
băi, 2 bucătării, 1 cămară, C.T, izolată
termic, demisol mare. Preţ 55000 de
euro. Tel: 0766-206600.
VÂND casă cu 2 camere, bucătărie, baie,
pivniţă, curte, grădină 2300 mp, str.
Română, nr. 11. Tel: 0746-684793.
VÂND casă pe str. Făgăraşului, nr. 8,
compusă din 2 camere, antreu,
bucătărie de vară, cămară, pivniţă,
coteţe, curte, grădină. Tel: 0265-777773.
VÂND casă cu 1 cameră, bucătărie, baie,
pivniţă, curte şi grădină sau schimb cu
apartament cu 2 camere, cf. I. Tel: 0751-
813702 sau 0749-571383.
VÂND casă în Sighişoara, cu 2 camere,
bucătărie, baie, cămară, pivniţă, şopron,
curte şi grădină. Preţ negociabil. Tel:
0742-607532.
VÂND casă în Ţopa nr. 99: cu 1 cameră,
living, terasă, grajd, şură, curte şi
grădină, termopane, gresie, parchet, apă
în casă şi fântână în curte. Preţ negocia-
bil. Tel: 0746-069757.
VÂND casă cu curte, grădină, garaj şi
teren şi dependinţe. Zonă liniştită. Preţ
avantajos. Tel: 0745-268510.
VÂND casă, central, pe str. N. Iorga nr.
13, 2 camere, bucătărie, baie, cămară,
magazie, curte, grădină mare, singur pe
curte. Tel: 0742-973842.
VÂND casă cu 4 camere, 2 bucătării, 2
băi. Tel: 0265-775603 sau 0265-778339.
VÂND casă cu 4 camere, living,
bucătărie, baie, pivniţă, curte mare,
grădină, geamuri termopane, gaz,
curent, apă, fântână în curte, singur pe
curte. Tel: 0265-771935.

VÂND casă compusă din 4 camere,
bucătărie, curte, anexe, grădină. Tel.:
0740-794951.
VÂND casă compusă din 1 cameră,
bucătărie, hol, baie, cămară, zona
Corneşti. Preţ negociabil. Tel: 0265-
772153. 
VÂND casă în centru s-au la schimb cu
apartament cu 2 camere,posibilitate de
mansardare, zona centrală (deasupra
magazin Sabion).Tel.: 0755-960030
VÂND casă pe str. Crişan cu 3 camere,
bucătărie, 2 băi, beci, debara, curte,
garaj, grădină. Preţ negociabil. Tel.:
0748-853917.
VÂND casă în Hetiur pe str. Cânepii.
Preţ negociabil. Tel.: 0744-756494.
VÂND casă în Sighişoara pe str. Crişan
nr. 24, compusă din 3 camere, bucătărie,
baie cu suprafaţă de teren de 1470 mp2.
Tel.: 0753-027160 sau 00497118065680.
VÂND casă cu 3 camere, bucătărie, baie,
cămară, hol, curte, grădină, singur pe
curte, livadă, supr. totală 1000 mp, preţ
negociabil, zona Ana Ipătescu. Tel:
0746-310854.
VÂND casă cu 2 camere, curte mare,
singur pe curte, cu acces auto, parcare
păzită, zonă liniştită, termoizolată
int+ext, CT, termopane, gresie, faianţă,
parchet, bucătărie mare, instalaţii elec-
trice şi sanitare noi, cămară, pod
mansardabil, beci, grădină mare. Preţ
59000 Euro, neg. Tel.: 0726-204496.
VÂND casă în Sighişoara, str. Moţilor nr.
4 compusă din: 2 camere; bucătărie;
pivniţă şi anexe. Tel.: 0752-507872 şi
0754-321252.
VÂND casă în roşu, pe str. Vasile Lupu.
Tel: 0749-923568.
VÂND casă situată pe strada Primăverii
nr. 23, cu două apartamente: parter, 2
camere, bucătărie, baie şi hol, respectiv
etaj, 2 camere, bucătărie, hol şi anexe,
grădină de 400 mp. Tel.: 0741-497144.
VÂND casă, 3 camere, bucătărie, baie,
cămară, CT, izolată, pivniţă, curte, garaj
pentru două maşini, grădină 400 mp.
Sau schimb cu apartament. Tel: 0740-
169920 sau 0742-930076.
VÂND casă în cetate (zona Piaţa Cetăţii),
suprafaţă 100 mp, pod şi pivniţă, două
băi, încălzire centrală. Tel: 0748-248564.
VÂND casă în Eliseni nr. 337.

APARTAMENTE
4 CAMERE

VÂND apartament cu 4 camere, conf. I,
parter, zona Dumbravei. Preţ.: 45.000
Euro. Tel.: 0744-751756.
VÂND apartament cu 4 camere, zona
Kaufland, stare excepţională, parţial mo-
bilat. Merită văzut. Tel: 0749-331240.

APARTAMENTE
3 CAMERE

VÂND apartament, zona Bărăgan str.
Rozelor, blocul armatei, etaj 4, bloc de
cărămidă acoperit cu ţiglă, posibilitate
de mansardare, 2 băi, balcon închis, CT,
termopane, parchet, uşă metalică,
38000 de euro. Apartamentul se vinde
cu sau fără mobilă. Tel: 0745-595533.
VÂND apartament cu 3 camere, zona
Plopilor. Preţ convenabil. Tel.: 0741-
612828.
VÂND apartament cu 3 camere, cf. III,
etaj III, ap. 20, recent renovat, mobilă de
bucătărie inclusă, izolat. Preţ 25000 de
euro, negociabil. Tel: 0265-778919 sau
0744-643316.
VÂND apartament cu 3 camere, C.T, ter-
moizolat, uşă metalică, apometre, bal-
con mare, pe str. M. Viteazu, nr. 6, et. III,
zona Kaufland. Tel: 0746-525265.
VÂND apartament cu 3 camere, zona ul-
tracentrală. Tel.: 0741-404519.
VÂND apartament cu 3 camere, str. Plo-
pilor nr. 20, CT, termopane, finisat, et.
II, bloc de cărămidă. Preţ 38000 euro.
Tel: 0764-427666.

VÂND apartament 3 camere, ultrafini-
sat, CT, bucătărie semi-mobilată, termo-
pane, str. M. Viteazu Nr. 56, et. 2, 39500
euro neg.. Tel.: 0748-899180.
VÂND apartament 3 camere, complet
renovat, 125 mp, zonă ultracentrală,
două băi, pod, magazie, pivniţă. Tel:
0745-033709.

APARTAMENTE
2 CAMERE

VÂND apartament cu 2 camere, cf. I, et.
III, zona M. Viteazu. Preţ negociabil. Tel:
0767-746373 sau 0743-850314.
VÂND apartament cu 2 camere, cf. 1, et.
1, uşi schimbate, lambriuri, termopane,
CT, parchet, izolat termic, pivniţă, garaj
cu canal. Preţ negociabil. Tel: 0265-
773509 sau 0748-313507.
VÂND apartament 2 camere, conf. I, la
parter, str. Dumbravei, nr. 14, ap. 3, bal-
con, C.T, geamuri termopan, parchet
lemn, gresie şi faianţă. Preţ negociabil.
Tel: 0265-774075.
VÂND apartament cu 2 camere, cf. I, et.
II, termopane, CT, uşă metalica, pivniţă,
zona Bărăgan. Preţ negociabil. Tel:
0265-770261 sau 0740-382015.
VÂND apartament cu 2 camere, parter,
cf. I, bucătărie, baie, 2 holuri, îmbună-
tăţit, izolat termic, balcon închis, parter,
zona Dumbravei. Tel: 0740-617624 şi
0758-797575.
VÂND apartament cu 2 camere, deco-
mandat, în Bărăgan, et. IV, îmbunătăţit,
geamuri termopan, CT, parchet, balcon
închis, uşă metalică, Preţ negociabil şi
prin programul Prima Casă. Tel: 0769-
694089 sau 0265-776053.
VÂND apartament cu 2 camere, str.
Dumbravei, nr. 58, et. IV, ap. 27. Preţ
18.000 de euro. Tel: 0748-658796 sau
0742-088758.
VÂND apartament cu 2 camere în Bără-
gan, et 3,termopane, uşă metalică, gre-
sie, faianţă, parchet, izolat exterior, re-
novat, CT, jaluzele, complet mobilat.
Preţ 55000 Euro. Tel.: 0749-896059.
VÂND urgent apartament cu 2 camere,
la et. 2, semimobilat. Tel.: 0744-370662.
VÂND apartament cu 2 camere, et. 1 pe
str. Plopilor nr.2 ap.11. Preţ negociabil
Tel.: 0762-614241.
VÂND apartament cu 2 camere, 54 mp,
cf. 1, et. II, vizavi de pompieri, dotat cu
CT, termopane, balcon 6 m închis cu
termopane, cămară, debara, pivniţă, uşă
metalică, complet mobilat. Preţ 29000
de euro, negociabil. Tel.: 0743-081344.
VÂND apartament 2 camere, cf. II, str.
Dumbravei nr. 56 B, et. 3. Tel: 0752-
215577.
VÂND apartament 2 camere, cf I, zonă
liniştită (strada Plopilor), izolat termic,
încălzire centrală, mobilat sau nemobi-
lat. Tel: 0747-687000 sau 0746-691176.
VÂND apartament 2 camere în Cluj Na-
poca, zonă bună, construcţie nouă, 40
mp, et. I, finisat, cu loc de parcare în
proprietate, preţ 29 000 euro neg. Tel:
0720-600570.

GARSONIERE

VÂND garsonieră, cf. I, decomandată,
uşă metalică, termopane, C.T, gresie, fa-
ianţă, instalaţii sanitare noi, zugrăvit la-
vabil. Preţ negociabil. Tel: 0740-199312. 
VÂND garsonieră, cf. I, parter, zona Bă-
răgan. Tel: 0265-775748.
VÂND apartament cu 1 cameră, cf. 1, 34
mp, CT, baie, cămară, geam termopan,
parter, zona Gării. Preţ 22.000 euro. Tel:
0265-778459 sau 0742-830751.

IMOBILIARE DIVERSE

SCHIMB casă situată pe str. Gării cu 2
camere, hol, cămară, baie, debara, cu in-
trare prin curte comună, cu apartament
cu 2 camere în Bărăgan, diferenţă teren
de casă în Albeşti. Tel.: 0745-126515.

ÎNCHIRIEZ apartament cu 3 camere, pe
termen lung, izolat, mobilat şi utilat, în
zona Plopilor. Tel: 0724-463412.
INCHIRIEZ apartament, 3 camere, cf. I,
parchetat, CT, mobilat str. Lalelelor în
Bărăgan. Tel.: 0745-204859; 0727-381118
ÎNCHIRIEZ spaţiu comercial 50 mp, cu
toate utilităţile str. M. Viteazu nr. 115, la
E60. Tel.: 0265-772889 şi 0744-973827.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
et. I, renovat, utilat în str. Dumbravei nr.
12. Tel.: 0743-177575.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
mobilat, CT, termopane. Preţ negociabil.
Tel.: 0265-774714.
VÂND 1300 mp teren intravilan situat în
Albeşti, str. Codrului, cu toate utilităţile.
Tel: 0749-929054.
ÎNCHIRIEZ spaţiu comercial cu toate
utilităţile, 72 mp, cu utilizări multiple,
chirie minimă, neg. Tel: 0265-771180.
VÂND garaj în Corneşti, vizavi de serele
primăriei. Preţ 1700 de euro. Tel: 0740-
683515.
VÂND teren intravilan în Albeşti, zona
Livezi, 534 mp. Tel: 0755-290468.
VÂND 4700 mp teren în Albeşti, în
capătul str. Lungă, 23 m deschidere la
drum, utilităţi la marginea terenului, cu
CF. Preţ: 5 Euro/mp. Tel: 0724-457200.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 1 camere,
bucătărie separată, 2 băi, parter înalt,
mobilat şi cu aparatură electrocasnică,
pe strada M. Viteazu pe termen lung.
Tel: 0740-514959 sau 0265-771337.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere, et.
II, complet mobilat, C.T, izolat termic,
geamuri termopan. Preţ 70 lei. Tel:
0749-244515 sau 0754-502047.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere,
C.T, cf. I, str. A. Şaguna nr. 26 C, et. III,
ap. 15. Tel: 0721-673304.
SCHIMB apartament cu 2 camere cu
casă sau garsonieră. Tel.: 0744-242810.
ÎNCHIRIEZ garsonieră la parter sau spaţiu
comercial 30 mp. Tel.: 0740-688312.
ÎNCHIRIEZ o cameră la bloc pentru o
persoană cu toate utilităţile. Tel.: 0743-
890958.
VÂND pământ în Albeşti livezi 24 ari.
Tel.: 0748-076026.
ÎNCHIRIEZ apartament cu 2 camere
nou, et.2, parţial mobilat, bucătărie
utilată, CT, gresie faianţă, etc. Tel.: 0752-
978625.
VÂND spaţiu comercial 30 mp în zona
bună, recent amenajat, gresie, faianţă,
termopan, CT. Preţ foarte convenabil.
Tel.: 0752-978625.
VÂND grădină în zona Dragoş Vodă -
Sighişoara. Tel.: 0741-226403.
VÂND sau închiriez spaţiu ultracentral
având suprafaţă de 25mp cu toate
utilităţile şi dotările posibile, bun pentru
birouri, 1 cameră+baie, 1 bucătărie +
toaletă, hol. Chirie 350 euro/lună. Vân-
zare 35000 de euro. Tel: 0365-731987.
ÎNCHIRIEZ spaţiu la casă compus din
cameră, bucătărie, baie, intrare separa-
tă. Tel: 0741-185508 sau 0265-775499
ÎNCHIRIEZ garsonieră, conf.1 în
Bărăgan, mobilat. Tel.: 0265-771312 sau
0753-59949.
ÎNCHIRIEZ apartament la casă compusă
din două camere, bucătărie, baie,
cămară cu utilităţi separate pe str.
Română. Tel.: 0265-776841.
ÎNCHIRIEZ apartament 2 camere, pe
str. A. Şaguna, mobilat, zugrăvit, ter-
mopane, CT, ultra finisat, conf.2. Tel.:
0740-077540.
ÎNCHIRIEZ casă,singur pe curte, zona
cetate. Tel.: 0766-769573.
ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere zona
Bărăgan. Tel. 0766-769573.
ÎNCHIRIEZ spaţiu comercial, zona
Bărăgan lângă piaţa ruşi, spaţiul se
poate folosi şi pentru cabinet medical.
Tel.: 0766-769573.
ÎNCHIRIEZ apartament 3 camere zona
Kaufland. Apartamentul este semimobi-
lat la etajul 2. Tel 0766-683638.
SCHIMB casă situată în str. Gării
compusă din 2 camere, hol, cămară,
baie, debara, cu intrare prin curte
comună cu apartament cu 2 camere în
Bărăgan. Ofer ca diferenţă un teren de
casă situat în Livezi (Albeşti). Tel.: 0745-
126515.

VÂND teren intravilan în Albeşti pe str.
Ariei cu o suprafaţă de 1500 mp. Posibi-
litate constructive 2 case cu utilităţi.
Preţ: 20000 euro. Tel.: 0740-668176.
SCHIMB convenabil casă bine
întreţinută din zona Gării cu aparta-
ment 2-3 camere din aceeaşi zonă. Tel.:
0743-774564.
ÎNCHIRIEZ cameră mobilată, baie sep-
arat, acces bucătărie şi curte cu terasă,
termen lung pentru o persoană. Tel.
0753-349073.

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂND pian Yamaha YPT-220, 61 de
clape mărime reală, 361 voci, 100 stiluri
de acompaniament, 102 cântece, funcţie
de conectare la PC. Garanţie 1 an. Preţ
negociabil. Tel.: 0745-678584.
VÂND două jaluzele verticale la preţ ne-
gociabil. Tel.: 0745-303038.
VÂND laptop Asus K53-3A, CPU AMD A6
Liano, 6,8 GHz total, 6 GB RAM, HDD
640 GB, 2 plăci video în crossfire, cu
Windows 7 preinstalat. Preţ 1.100 lei,
negociabil. Tel. 0743-177311.
VÂND calculator Dell Optiplex cu proce-
sor Intel Pentium D dual core 2,8 GHz,
1 GB RAM DDR 2, HDD 80 GB, CD-
ROM, mouse si tastatura inclus. Pret
400 lei. Tel.: 0748-297378.
VÂND telefon Nokia 7210, stare bună,
cu accesorii la preţ negociabil. Tel.:
0745-303038.
VÂND pat cu saltea de 1 persoană cum-
părat de la Lems. Preţ 350 lei. Tel. 0751-
975410.
VÂND acvariu în forma hexagonală, 80
litri, 60X30X45 cm cu capac din mate-
rial plastic, neon şi filtru intern. Preţ
275 lei. Tel.: 0764-427663.
VÂND costum moto Pharno, cască Ma-
rushin negru cu protecţie şi Uvex alb
fără protecţie. Tel. 0741-334774.
VÂND cărţi vechi beletristice în limba
maghiară, cărucior copil, leagăn copil,
plăci pick-up, 3 buc. plăci PAL cu mela-
mină 100/70 cm, maşină de croşetat ma-
nual. Tel: 0365-731916 şi 0729-013139.
VÂND motosăpătoare. Tel: 0265-773074
VÂND utilaje agricole (tractoare, prese
de balotat de diverse capacităţi, greble şi
cositoare mecanice), preţuri competi-
tive. Tel: 0745-397505.
VÂND aţă macrame, sculuri şi bobine,
diferite modele desenate pe pânză, scule
diferite, plăcuţe videa, bune şi pentru
potcovit cai. Miez de nucă la preţ conve-
nabil.. Tel: 0265-775810.
VÂND rachiu de cazan,vin, fân şi otavă.
Tel: 0743-319379.
VÂND convector din import, capacitate
0,25 mc, cu evacuare la coş, se mon-
tează pe perete şi tuburi plastic 110/6 m,
4 buc. Tel: 0746-117778.
VÂND covor persan 2.50-3.50 mp, cuier
şi maşină de cusut Veritas. Tel: 0265-
775748.
VÂND aparat măsurat tensiunea, ger-
man, enciclopedia medicală Larouse, TV
color Noriko, bicicletă femei nouă, că-
rucior greutăţi cu roţi de bicicletă, cojoc
şi scurtă de piele pt femei, din Egipt,
cizme cauciuc noi, mărimea 43. Tel:
0265-775361.
VÂND pat dublu, 1,80 m, stare foarte
bună. Tel.: 0764-427666.
VÂND aragaz cu 5 şi 2 ochiuri, convec-
tor gaz, boiler, diverse obiecte mobilier,
Preţ avantajos. Tel: 0745-268510.
VÂND pat dublu 3,20/2 m. Tel: 0755-
290468.
VÂND dormitor pentru copii, dulap,
birou şi saltea la preţ bun şi două fotolii
pentru living. Tel.: 0755-960030.
VÂND maşină de cusut veche Kayser,
maşină de scris electrică Canon, maşină
de scris manuală, televizor sport color
la preţ convenabil. Tel.: 0265-778461.
VÂND servici de masă, format din 10
piese, porţelan german, cu dungă aurie.
Tel: 0265-772510.
VÂND canapea de 1 persoană, rabatabilă,
cu ladă pentru haine pat, nouă; un covor
persan, 3m/2m; moară de măcinat ce-
reale. Preţuri negociabile. Tel: 0746-
673365.

MICA

PUBLICITATE

Anunţurile de mică publicitate sunt publicate GRATUIT
şi online la adresa: www.redactiajsr.wordpress.com/

Coralia - Ana Ipătescu; Coralia - Plopilor; Coralia - Bărăgan;
Coralia - Vatican; Coralia - Libertăţii; 

Coralia - Mag. Globus - Centru; Coralia - Mag. Premier - Corneşti

“Cultură şi educaţie pentru mici şi mari”

Librăria “Horia Teculescu”
- cărţi diverse
- papetărie
- birotică - imprimate tipizate  
- jocuri şi jucării educative
Str. O. Goga nr. 11 - în spatele Colegiului Naţional “Mircea Eliade”

S.C. GAL OCTA S.R.L.
- La Pompieri -

O gamă diversificată de produse

Deschis zilnic de luni până vineri

între orele 7.00 - 23.00



9 JSR - săptămâna 5 - 11 martie 2014                                 PUBLICITATE

CONTACTAŢI-NE: redacţia tel./fax: 0365 489 580, e-mail: jsr@teleson.ro; ABONAŢI-VĂ: 0730 591 377; PUBLICITATE: 0743 177 321

VÂND aragaz cu 4 arzătoare, cu protec-
ţie la scăpări de gaze, preţ 270 lei, ne-
gociabil; mobilă antică deosebită,
aproximativ 100 de ani, din 6 piese, se
poate vinde şi separat. Preţ 2500 euro.
Bicicletă (damă) 170 de lei şi pentru
copii 90 lei. Tel.: 0740-834419.
VÂND casă de „marcat Euro 500”. Tel.:
0743-890958.

AUTO

VÂND Opel Astra Caravan. Motor 1600
cmc, an fabricaţie 1995. Stare bună.
Preţ 1600 Euro neg. Tel.: 0743-177328.
VÂND Opel Corsa fabricat în 2001,
motor diesel 1.7 în stare impecabilă.
Preţ 2500 Euro. Tel.: 0744-203597.
VÂND Opel Zafira an 2001, benzină 1.8
cc, 125 CP, închidere centralizată, 4
geamuri electrice, oglinzi electrice şi
încălzite, AC, comenzi audio pe volan,
distribuţia schimbată, jante aluminiu
cu anvelope de vară şi de iarnă cu jante
de tablă. Preţ neg. Tel: 0745-313976.
VÂND VW Touran 2.0, an fabr. 2006,
full option, preţ 6200 euro negociabil.
Tel: 0745-397505.
VÂND Fiat Punto, an fabricaţie 1997,
Motor 1242 cmc, 85CP, 63KW, închi-

dere centralizată pe cheie, geamuri
electrice, jante aliaj, CD-Player. Preţ
negociabil. Tel.: 0754-903664.
VÂND Opel Corsa B din 1998 stare im-
pecabilă, închidere centralizată, plane-
tare noi, frâne noi. 125000 Km la bord.
Motor Ecotec 973 cmc. pe benzină.
Preţ 1500 Euro neg. Tel.: 0748-297378.
VÂND cârlig de remorcare şi port-
bagaj, originale Ford Escort, la preţuri
avantajoase. Tel: 0265-773459; 0740-
684344.
VÂND 4 cauciucuri cu jante de alumi-
niu, pentru Dacia. Tel: 0746-684793.
VÂND motoretă cu pedale înscrisă în
circulaţie, cască originală. Tel.: 0743-
890958.
VÂND moped Sym, preţ negociabil. Tel:
0746-684793.
VÂND Dacia 1310 pentru programul
„Rabla” dar poate  fi folosită având set
motor nou, ambreiaj şi vibrochen
schimbate ţinută în garaj. Tel.: 0265-
775745 sau 0723-129636.
VÂND 4 jante de aluminiu cu 4 pre-
zoane cu tot cu cauciuri marime
185/60/R15. Jantele se potrivesc pe di-
ferite modele auto. Preţ 160 de euro.
Nu se vând separat. Tel.: 0748-297378.

DIVERSE

CAUT de lucru în Sighişoara ca distri-
buitor de ziare, promoţii publicitare
sau facturi. Tel: 0756-671969.
ÎNGRIJESC persoane în vârstă sau cu
handicap, la domiciliul acestora 2-3 ore
pe zi. Tel.: 0745-152800.
CAUT femeie serioasă, pentru îngrijire
a doi copii de 8 şi 12 ani, de luni până
vineri internă pe o perioada de 5 luni
începând din aprilie. Ofer cazare, masă,
şi salariu atractiv. Tel.: 0755-265143.
PERSOANĂ autorizată ţin evidenţă
contabila asociaţie de proprietari, cal-
cul listă plată încasare, citire ceasuri,
apă, plată facturi, D 112, contabilă cu
experienţă. Tel: 0727-213982.
ANGAJĂM mecanic utilaje agricole şi
lucrător depozit. Tel.: 0756-430200.
ANGAJEZ vânzătoare la magazin de ar-
tizanat în Cetate. Tel.: 0742-033189.

MATRIMONIALE

PENSIONAR vârsta 42 de ani cu pensia
din afara ţării, caut doamnă fără obli-
gaţii, 35-40 de ani, serioasă, de prefe-
rinţă să aibă permis de conducere. Tel:
0756-326531.

S.C. KERMET S.R.L. SIGHIŞOARA
Firmă producătoare de porţi, garduri, copertine,
balustrade şi alte elemente din fier forjat. Toate
produsele sunt lucrate manual.
Pentru informaţii şi comenzi vă rugăm să sunaţi
la numărul de telefon: 0744 783 058.

www.kermetsighisoara.wordpress.com

Hotel Cavaler angajează barman/ospătar
Relaţii suplimentare între orele

10.00 - 18.00 şi la telefon 0748 514 990.

Firma ŢOMPI execută lucrări de construcţii la
preţ negociabil. Ridicare casă la roşu, faianţare,

reparaţii acoperiş, izolaţii exterior cu
polistiren, tencuieli şi zugraveli.

Telefon 0767 023 590.

Hotel Cavaler angajează maseur la
Centru SPA din incinta hotelului. 

Relaţii suplimentare la recepţia hotelului
sau la numărul de telefon: 0744 518 071.

Magazinul TELESON vă oferă o gamă variată de produse: 
componente PC, periferice, baterii, cabluri,

electronice şi elecrocasnice la cele mai mici preţuri. 
Vă aşteptăm la magazinul TELESON,

str. Mihai Viteazu nr. 40.
TV Hyundai 19” - doar 599,99 lei

Smart TV Orion 19” - doar 699,99 lei

OFERTA
SĂPTĂMÂNII

VÂND urgent teren construcţie casă în
Sighişoara, str. Aurel Vlaicu, lângă Mănastire. 
Terenul sa află langă drum şi este la acelaşi

nivel cu drumul. Preţ negociabil. 
Informaţii la tel.: 0722-436055.

Se angajează agent vânzări şi promoter.
Se cer bune abilităţi de comunicare şi planificare. Expe-

rienţa anterioară în vânzări produse şi servicii nu este obli-
gatorie dar poate reprezenta un avantaj. CV-urile se

transmit la adresa de mail: angajarisig@gmail.com

Pierdut Certificat Constatator eliberate pentru S.C. HALCYON MD
S.R.L. având J26/1771/2005 şi CUI RO 1803533 punct de lucru
Cluj Napoca, Calea Baciului nr. 2 - 4. Îl declar nul.

Pierdut două Certificate Constatatoare eliberate pentru
Persoană Fizică Autorizată DEDIU VICTOR. Le declar nule.

Rus Rodica, titular a investiţiei „Mansardare şi schimbare de destinaţie
imobil în hotel” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de în-
cadrare - fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului - de către Agenţia
de Protecţie a Mediului Mureş pentru proiectul „Mansardare şi schimbare
de destinaţie imobil în hotel” propus a fi amplasat în localitatea Sighişoara,
str. Ilarie Chendi nr. 18, judeţ Mureş. 
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi con-
sultate la sediul APM Mureş din Tg. Mureş, str. Podeni, nr. 10 în zilele de Luni
- Joi între orele 09.00 - 14.00 şi Vineri între orele 09.00 - 12.00 precum şi la
următoarea adresa de internet: http://apmms.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

S.C. TUBEX S.R.L.
Data: 05.03.2014

S.C. TUBEX S.R.L., cu sediul în Str. Industriilor, Nr.2C, Tronson 1, Bucureşti, beneficiar al proiectului
„Creşterea productivităţii şi competitivităţii S.C. TUBEX S.R.L. prin dotarea halei de producţie cu utilaje,
instalaţii şi echipamente înalt tehnologizate”, cod SMIS: 42611, co-finanţat prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 4m/400448/6/07.11.2013 încheiat cu
Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial
„Creşterea Competitivităţii Economice”, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate
de Organism Intermediar pentru Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, vă
aduce la cunoştinţă următoarele:

Scoaterea la concurs a urmatoarele locuri de muncă, conform proiectului de finanţare pentru:
- Curăţitor – Sablator (1 post);
- Vopsitor în câmp electrostatic (1 post);
- Metalizator prin pulverizare (1 post);

În acest sens, persoanele interesate să aplice pentru posturile scoase la concurs sunt rugate să transmită
CV-urile la adresa: S.C. TUBEX S.R.L., Daneş, Str. Gării nr.1, Jud. Mureş, e-mail: office@tubex.ro.

Data şi ora limită de transmitere a CV-urilor: 11.03.2014, ora: 12.00.
Adresa (locul) de evaluare a CV-urilor: S.C. TUBEX S.R.L., Daneş, Str. Gării nr.1, Jud. Mureş, în data
de: 12.03.2014, ora:10.00.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact: Niţă Alexandru Sebastian
Funcţie: Administrator
Tel. 0265.761.703, Fax: 0265.761.703, e-mail: office@tubex.ro

Anunţ angajări

În Sighişoara vor apărea în
curând parcometrele

Acestea urmăresc eliminarea factorului uman din gestionarea activităţii
de parcare în municipiu, o mai mare corectitudine şi o aliniere la modul
de desfăşurare a acestei activităţi în oraşele mari, dezvoltate. Asta s-a
specificat în cadrul şedinţei consiliului local susţinându-se totodată că
întârzierea în implementarea acestui sistem s-a datorat unor aspecte de
procedura. Consilierii locali au aprobat majorarea capitalului social al
S.C. Ecoserv Sig S.R.L., firma ce administrează activitatea de parcare în
municipiu. Fondurile vor fi folosite atât pentru achiziţionarea unor uti-
laje noi cât şi pentru achiziţionarea parcometrelor. În Sighişoara un
bilet de parcare în centrul oraşului costă 1,5 lei pe oră sau 5 lei pe zi.

Interes crescut pentru
programe balneare, sociale

Turiştii care aleg să meargă în staţiuni balneare până la data de 30 aprilie
prin programele „O săptămână de refacere” sau „Hai la băi!” vor plăti
între 330 şi 750 lei pentru o săptămână de cazare şi tratament. Progra-
mele sociale sunt valabile pana în 30 aprilie şi cuprind pachete de sericii
de cazare, masă şi tratament la hotel de două sau trei stele. Reprezen-
tanţii agenţiilor de turism din judeţ au declarat că în acest an au observat
deja o creştere a interesului pentru aceste programe sociale în medie
cu 5-10 procente. Deşi data limită este 30 aprilie, perioada de derulare
a ofertelor va fi probabil prelungită, la fel ca în alţi ani, până la jumătatea
lunii mai, începutul lunii iunie. Ofertele sunt pentru hoteluri din Băile
Herculane, Băile Olăneşti, Băile Tuşnad, Braşov, Călimăneşti Căciulata,
Covasna, Ocna Sibiului, Pucioasa, Sinaia, Moneasa, Vatra Dornei, dar şi
la Sângeorgiu de Mureş. Anca Maria Radu
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Câştigătorii concursului

Invitaţie la Hotel Cavaler Spa & Wellness

Câştigătorii vor decupa acest talon şi se vor prezenta la 
Recepţia Spa & Wellness din cadrul Hotelului Cavaler, cu acesta

şi cu Cartea de Identitate, în perioada: 10.03.2014 - 14.03.2014.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE GRATUITĂ

Numele şi prenumele: ____________________________________
Anunţ:_________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________
Adresa, telefon: _________________________________________
_______________________________________________________
Semnătura: ________________

anunţ nou          anunţ modificat          anunţ în continuare

Vă rugăm să completaţi
una din cele trei căsuţe.

JURNALUL SIGHIŞOARA REPORTER publică gratuit, pentru persoane fizice, pe bază de talon, anunţuri de mică publicitate. Depundeţi taloanele
completate citeţ şi fără omisiuni (adresă, nume complet, număr telefon), în una din cutiile instalate la: Librăria Hyperion, S.C. TELESON S.R.L.
(la casierie str. M. Viteazu nr. 40), chioşcul de ziare din Corneşti (vizavi de spital), magazinul Lotus (statia de autobuz stadion), prin poştă la
adresa redacţiei str. Mihai Viteazu, nr. 40 sau prin e-mail pe adresa: redactiajsr@yahoo.com, până cel târziu luni, ora 10.00. 

Redacţia nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul anunţurilor
publicate de către solicitanţi. Nu se admit copii xerox.
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2 INVITAŢII  LA Hotel Cavaler Spa & Wellness

Hotel**** Cavaler
şi Jurnalul Sighişoara Reporter

vă invită la
Spa & Wellness

Nume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume............................................. Vârsta ............

Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon  .........................................

841

841

Completaţi şi câştigaţi

În atenţia utilizatorilor serviciului 
Anunţuri de Mică Publicitate

al săptămânalului Jurnalul Sighişoara Reporter

Întrucât au intervenit unele schimbări la nivelul redacţiei Jurnalul Sighişoara Reporter şi pentru
eficientizarea colaborării între publicaţia noastră şi utilizatorii serviciului Anunţuri de Mică Pu-
blicitate al ziarului, rugăm pe toţi cei ce vor să publice anunţuri În Jurnalul Sighişoara reporter
să ia la cunoştinţă şi să respecte prevederile Regulamentului de mai jos.
Regulament pentru primirea şi publicarea anunţurilor de mică publicitate în JS Reporter:
1. Anunţurile de mică publicitate (denumite în continuare anunţuri) se publică gratuit în paginile
Jurnalul Sighişoara Reporter DOAR pentru persoanele fizice. Anunţurile pentru oferirea de ser-
vicii, angajări, vînzări, licitaţii, acord de mediu, etc. transmise de persoane juridice şi persoanele
fizice autorizate (PFA) se tarifează în funcţie de suprafaţa ocupată şi sunt publicate în chenar se-
parat. Anunţurile pentru pierderea de acte sau documente se tarifează pentru toţi utilizatorii.
2. Pentru publicarea anunţurilor gratuite este necesară completarea Talonului de Mică Publicitate
Gratuită care se găseşte la pagina 10 a publicaţiei.                                                                                                                                    
3. Talonul trebuie completat citeţ, fără omisiuni, în limita a 15 cuvinte şi depus la una din cutiile
instalate la Librăria Hyperion, chioşcul de ziare din Corneşti, Lotus sau casieria Teleson (M. Vi-
teazu 40) până cel târziu luni, ora 10.00. Taloanele depuse după această oră vor fi publicate în
în numărul din săptămâna următoare.                                                                                                                              
4. Utilizatorii mai pot trimite anunţuri la adresele de e-mail a publicaţiei (jsr@teleson.ro şi
redactiajsr@yahoo.com) care vor fi publicate în funcţie de spaţiul rămas. Prioritate au taloanele.                                                                                                               
5. Utilizatorii care doresc ca anunţul lor să apară de mai multe ori, vor trebui să completeze ta-
lonul în fiecare săptămână şi să bifeze pe talon căsuţa „anunţ în continuare”. În caz contrar, la
reactualizarea paginii de mică publicitate, anunţul va fi eliminat.                                                                                                                                               
6. Utilizatorii care transmit anunţurile prin e-mail vor trebui să reconfirme săptămânal pânâ luni
la ora 10, dacă anunţul lor va fi publicat în continuare. În caz contrar, la reactualizarea paginii
de mică publicitate, anunţul va fi eliminat.                                                                                                                                                                                
7. Utilizatorii care au publicat anunţuri şi doresc să le modifice trebuie să bifeze pe talon căsuţa
„anunţ modificat”.                                                                                                                                                                                    
8. Pentru anunţurile noi se va bifa căsuţa „anunţ nou”.                                                                                                      
9. Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor transmise de utilizatori
sau pentru eventualele erori apărute la adresele de contact sau numere de telefon. 
10. Redacţia îşi rezervă dreptul să nu publice anuţurile care nu respectă prevederile de mai sus,
care au un conţinut necorespunzător sau care sunt scrise ilizibil.

REDACŢIA JSR

Completaţi şi câştigaţi

1 abonament pentru luna aprilie 2014
Nume.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenume............................................. Vârsta ............

Adresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefon  .........................................

841CONCURS

Regulament de participare la concursul 
„Invitaţie la Hotel Cavaler Spa & Wellness”

1. Completaţi cât mai citeţ talonul de participare la concurs cu numele şi adresa completă, aşa
cum apare în cartea de identitate.
2. Depuneţi talonul la unul dintre punctele unde se colectează şi taloanele de mica publicitate
ale publicaţiei noastre.
3. Câştigătorii (doi în fiecare săptămână) vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi şi vor fi anunţaţi
în numărul următor al Jurnalului Sighişoara Reporter.
4. Câştigătorii vor decupa din ziar talonul cu numele şi adresa (în care trebuie să apară obliga-
toriu şi perioada de valabilitate) şi se vor prezenta la „Recepţia Spa & Wellness din cadrul
Hotelului Cavaler” (str. Consiliul Europei nr. 6) cu aceasta şi cu cartea de identitate, doar în
intervalul de timp precizat în talon (la rubrica valabil de la... până la...).
5. Câştigătorii concursului obţin, concret, 1 (una) intrare gratuită pentru o persoană la „Spa
& Wellness Hotel Cavaler”
6. Atenţie! Câştigătorii trebuie să se prezinte la „Spa & Wellness Hotel Cavaler” în intervalul
precizat pe talon.
7. Cei care nu utilizează talonul în intervalul de timp sus amintit nu-l mai pot utiliza ulterior.
Nu se admit excepţii!
8. Talonul, fiind nominal, nu poate fi transmis unei alte persoane. Prin urmare, vor beneficia
de serviciile care fac obiectul concursului doar persoanele care au câştigat concursul în săptă-
mâna respectivă.
9. Câştigătorii beneficiază de serviciile care fac obiectul concursului o singură dată, în oricare
din zilele din perioada de valabilitate a unui talon câştigător, cu excepţia zilelor în care „Spa
& Wellness Hotel Cavaler”este închis.
10. Câştigătorii sunt de acord cu celelate reguli ale „Spa & Wellness Hotel Cavaler”.  Alte de-
talii se stabilesc de comun acord cu prestatorul. Redacţia JSR

Câştigătorul unui abonament

pentru 1 lună oferit de JSR:

Dl. Diaconu Florin
Sighişoara, str. Plopilor nr. 53

Pentru ridicarea ziarului câştigătorul se va prezenta la sediul redacţiei Jurnalul Sighişoara 

Reporter, str. M. Viteazu, nr.40 (Casieria Teleson) miercuri, 2 aprilie, orele 09.00 - 15.00

Prognoza meteo pentru zona
Sighişoara în săptămâna 

5.03 - 11.03.2014

Miercuri 5 martie: Cer înnorat, temperatura medie 13 C
Joi 6 martie: Ploaie slabă, temperatura medie 6 C

Vineri 7 martie: Ploaie slabă, temperatura medie 10 C
Sâmbătă 8 martie: Cer înnorat, temperatura medie 8 C
Duminică 9 martie: Cer înnorat, temperatura medie 9 C

Luni 10 martie: Cer parţial înnorat, temperatura medie 6 C
Marţi 11 martie: Cer parţial înnorat, temperatura medie 2 C

Notă: Datele prezentate au caracter orientativ

1. Ilisie Aurora Sighişoara, str. Rozelor, nr. 404/10 

2. Cristea Aurica Sighişoara, str. Dragoş Vodă, nr. 18
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14:00 Telejurnal
14:30 Rugby: România-Belgia 
15:00 Sărituri cu schiurile
16:15 Fotbal: Rapid-Brăila
18:15 Festival de Circ 
18:50 TeleEnciclopedia 
19:45 Sport 
20:00 Telejurnal
21:10 Sultanul şi yankeul 
22:45 Profesioniştii...
23:45 Îmbrăţişări frânte       

06:00 Observator
09:00 Piraţii din Caraibe
11:00 Căpitanul mărilor
12:15 Titanic (prima parte) 
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 
17:00 Mireasă pentru fiul meu
19:00 Observator
20:30 Te cunosc de undeva!
00:00 Poveste de vară  
01:30 Străini printre noi     

14:00 Telejurnal
14:30 Descoperă Europa ta!
15:00 Tezaur folcloric 
16:00 Magazin UEFA
17:00 Sport plus 
18:00 Lozul cel mare 
18:30 Festivalul de Circ
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:10 Mesagerul  
23:10 Camille şi a doua şansă  

06:00 Observator
09:00 Te cunosc de undeva!
12:30 Întâmplări hazlii 
13:00 Observator 
13:30 Next Star 
16:00 Observator 
16:15 SuperBingo Metropolis
19:00 Observator 
20:30 România dansează 
23:15 Justiţie pe cont propriu
01:15 Ultimul asasin

08:30 Campionul
10:30 Crimă în blocul nostru 
12:30 Ştirile Kanal D
13:00 Teleshopping
13:30 WOWbiz
16:15 D-Paparazzi
17:00 Maria Mirabela în...
18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D 
20:00 Asta-i România! 
21:30 Suspiciunea    

11:30 Secretul armei secrete 
13:30 Cireaşa de pe tort
15:00 Admiterea 
16:30 Schimb de mame 
18:00 Focus 18 
19:00 Focus Sport
19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Spărgătorii de nunţi
22:30 Trăsniţii 
23:30 După faptă şi răsplată 
00:30 NCIS: Anchetă militară   

12:30 Ştirile Kanal D
13:00 Teleshopping 
13:30 WOWbiz
15:00 Bingo România 
17:30 Asta-i România! 
18:45 Ştirea zilei 
19:00 Ştirile Kanal D
20:00 D-Paparazzi
21:00 Ochii din umbră 
23:30 Planeta terorii 
00:45 Ştirile Kanal D 

12:00 Luana Show
13:00 Mondenii
14:00 Cireaşa de pe tort
15:00 Killer Karaoke
16:00 Spărgătorii de nunţi 
18:00 Focus 18 
19:30 Cireaşa de pe tort 
20:30 Schimb de mame
22:00 O blondă ambiţioasă
00:00 NCIS: Anchetă militară
01:00 Ştirile Prima TV

06:00 Dora descoperă lumea
07:00 Ştirile Pro TV 
10:00 I Like IT
11:00 Scafandru la apă
13:00 Ştirile Pro TV 
13:15 La Măruţă (reluare)
14:30 Iubire, nuntă, mariaj 
16:30 Românii au talent
19:00 Ştirile Pro TV 
20:30 Îngeri şi demoni 
23:15 Experiment diabolic        

09:30 Sărituri cu schiurile 
10:15 Schi alpin
11:15 Schi alpin
12:15 Biatlon
13:00 Combinata nordică
14:15 Fotbal
16:45 Fotbal
19:00 Fotbal
21:30 Atletism
22:15 Sărituri cu schiurile
23:15 Biatlon        

07:00 Ştirile Pro TV
10:00 După 20 de ani
11:00 Iubire, nuntă, mariaj 
13:00 Ştirile Pro TV
13:05 Apropo TV
14:00 Robin Hood 
16:00 Jumanji  
18:00 România, te iubesc!
19:00 Ştirile Pro TV
20:30 Cod roşu la Casa Albă 
23:00 Jocuri periculoase 2      

09:30 Sărituri cu schiurile  
10:15 Schi alpin
11:15 Biatlon
12:00 Biatlon 
13:00 Schi alpin
14:15 Biatlon
15:00 Sărituri cu schirile
17:00 Fotbal
18:00 Fotbal
20:00 Ciclism
21:00 Speedway

RECOMANDĂRI TV DE WEEK-END
KANAL DTVR 1 PRO TV

PRIMA TVANTENA 1 EUROSPORT

KANAL DTVR 1 PRO TV

PRIMA TVANTENA 1 EUROSPORT
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4 Berbec - Berbecii au în faţă nişte zile pline de mici surprize plăcute din partea

prietenilor sau a familiei. Vor primi mici cadouri, veşti care le ridică moralul, vi-
zite de la persoane dragi, invitaţii în oraş. Nu va fi o săptămână incitantă sub
nici un aspect, dar va fi una foarte senină şi veselă.            
Taur - Taurii vor avea foarte multă energie şi depinde doar de ei cum o vor
folosi. Indicat ar fi să se concentreze asupra carierei, pentru că astrele favori-
zează proiectele în acest domeniu.               
Gemeni - Gemenii riscă să rateze câteva ocazii excelente de a face o impre-
sie bună la serviciu din cauza unor accese nervoase care nu vor fi prea apre-
ciate de şefi. Se pot trezi cu o sancţiune, sau chiar o retrogradare.      
Rac - Racii nu stau deloc bine la capitolul energie. Ar fi bine să-şi ia un pic de
timp numai pentru ei şi să-şi refacă forţele. E o perioadă propice reîncărcării
bateriilor. Chiar daca nu au concediu, ar fi bine să-şi ia măcar două-trei zile li-
bere pentru a-şi pune gândurile în ordine.     
Leu - Leii intra într-o perioadă favorabilă pentru latura lor erotică şi acesta va
fi interesul lor principal în zilele următoare. Este o perioadă bună pentru ex-
perimente şi pentru evadări de week-end împreună cu persoana iubită.          
Fecioară - Fecioarele sunt pe val în zilele următoare. Au şanse mari de reuşită
în tot ce-şi propun, aşa că e un moment bun să-şi facă planuri şi strategii, sau
să încheie nişte socoteli mai vechi.                          
Balanţă - Balanţele nu se vor plictisi în zilele care urmează. E o perioadă
bună pentru acumularea de informaţii, nu în sensul învăţării unor lucruri noi, ci
al descoperirii unor secrete, sau veşti care circulă în cerc restrâns.          
Scorpion - Scorpionii sunt predispuşi la tot felul de accidente în perioada ur-
mătoare. Fie că e vorba de accidente fizice, de gafe şi câteva indiscreţii, Scor-
pionii pot intra foarte uşor în necaz în săptămâna aceasta.            
Săgetător - O călătorie pe care o aşteptau de multă vreme se amână. Acest
lucru îi face pe Săgetatori să-şi reorganizeze programul şi le oferă un răgaz
binevenit să mai rezolve câteva probleme.                                        
Capricorn - Capricornii îşi încep săptămâna cu unele tulburări în plan senti-
mental. Un gest de atenţie faţă de altă persoană decât partenerul le poate
stârni furtuni în cuplu. Ar fi bine să-şi cântărească bine fiecare mişcare.      
Vărsător - Sănătatea nu este foarte bine aspectată în această perioadă pen-
tru Vărsători. Atenţie mai ales la răceli şi tulburări digestive. Un membru al fa-
miliei le face o surpriză plăcută, probabil o vizită, la sfârşitul săptămânii.                       
Peşti - Săptămâna aceasta Peştii vor lua hotărâri majore. Nu e vorba neapărat
de ceva foarte vizibil pentru ceilalţi, ci de schimbări profunde care îi ajută să
depăşească momentele dificile.          

L Echipa M V E Î G Pct.
1 Steaua 21 14 7 0 47 - 14 49
2 Astra Giurgiu 21 14 3 4 48 - 20 45
3 Petrolul Ploieşti 21 12 8 1 32 - 12 44
4 Pandurii Tg. Jiu 21 10 5 6 42 - 25 35
5 Dinamo 21 9 6 6 30 - 19 33
6 F.C. Vaslui 21 9 6 6 22 - 15 33
7 C.F.R. Cluj 21 7 9 5 27 - 22 30
8 Ceahlăul Piatra Neamţ 21 7 8 6 21 - 20 29
9 Gaz Metan Mediaş 21 7 6 8 23 - 23 27
10 Concordia Chiajna 21 7 5 9 25 - 30 26
11 A.C.S. Poli Timişoara 21 7 5 9 19 - 25 26
12 Săgeata Năvodari 21 6 5 10 20 - 39 23
13 F.C. Botoşani 21 6 5 10 19 - 33 23
14 Viitorul Constanţa 21 5 7 9 16 - 33 22
15 Oţelul Galaţi 21 6 3 12 22 - 37 21
16 U Cluj 21 5 5 11 18 - 35 20
17 F.C. Braşov 21 3 8 10 20 - 29 17
18 Corona Braşov 21 2 5 14 16 - 36 11

Clasament Liga I - după etapa a XXI-a

07.03.2014 ora 20:00 F.C. Braşov - Oţelul Galaţi Digi Sport 1

08.03.2014 ora 14:00 F.C. Botoşani - A.C.S. Poli Timişoara Digi Sport 1

08.03.2014 ora 16:00 Concordia Chiajna - U Cluj Dolce Sport

08.03.2014 ora 20:00 C.F.R. Cluj Steaua Digi Sport 1

09.03.2014 ora 18:00 Gaz Metan Mediaş - Viitorul Constanţa Digi Sport 1

09.03.2014 ora 20:45 Ceahlăul Piatra Neamţ - Petrolul Ploieşti Digi Sport 1

10.03.2014 ora 18:00 Săgeata Năvodari - F.C. Vaslui Digi Sport 1

10.03.2014 ora 19:30 Astra Giurgiu - Pandurii Tg. Jiu Dolce Sport

10.03.2014 ora 20:30 Dinamo - Corona Braşov Digi Sport 1

Programul etapei a XXII-a - Liga I Ediţia 2013/2014
Viitorul Constanţa 1 - 1 C.F.R. Cluj

U Cluj 1 - 0 Astra Giurgiu
A.C.S. Poli Timişoara 1 - 1 Săgeata Năvodari

Steaua 1 - 1 Dinamo
F.C. Botoşani 2 - 1 F.C. Braşov

Pandurii Tg. Jiu 1 - 1 Ceahlăul Piatra Neamţ
Corona Braşov 2 - 2 Concordia Chiajna
Petrolul Ploieşti 2 - 0  Oţelul Galaţi

F.C. Vaslui 1 - 0 Gaz Metan Mediaş

Rezultatele etapei a XXI-a - Liga I 

HOROSCOP SĂPTĂMÂNAL

Fotbal: Divizia D
Daneşul debutează cu victorie în retur,

Arena Sighişoara cu înfrângere

Sâmbătă a început returul campionatul Diviziei D la fotbal, com-
petiţie la care participă două echipe din zona noastră, Arena Si-
ghişoara condusă de Octavean Şuteu, şi Gaz Metan Daneş
antrenată de Mathe Dezso şi Dieter Zikeli.
Dănăşeni a debutat cu o victorie preţioasă în derby-ul codaşelor
împotriva celor de la MSE Tg. Mureş, scor 3-1. Golurile au fost
marcate de Marcu Tiberiu (cel mai bun jucător de pe teren)
Curticăpeanu Vasile, Şorodoc Florin (11 m.) pentru Gaz Metan,
respectiv Moldovan Florin pentru mureşeni. Meciul a fost la dis-
creţia jucătorilor din Daneş, care au dominat jocul la toate ca-
pitolele. Aşteptăm ca în acest retur echipa să crească în joc iar
acest lucru să se vadă şi în rezultate pe măsură, mai ales că for-
maţia s-a întărit în această iarnă cu câţiva jucători valoroşi care
pot aduce un plus important. Jucătorii reveniţi de la care se aş-
teaptă să-si pună amprenta în jocul echipei sunt: Marcu Tiberiu,
Marcel Lupea şi Paul Isac. Cu această victorie,Daneşul obţine
cea de-a doua victorie, totalizează 6 punte şi părăseşte ultimul
loc (18) din clasament fiind la egalitate de puncte cu MSE Tg
Mureş, ocupanta locului 16.
Meciul s-a desfăşurat la Sângeorgiu de Pădure, pentru că terenul
din Daneş este în refacere iar formaţia aliniată de cuplul de an-
trenori Mathe-Zikeli a fost următoarea: Ţenghea (Dâncu) - Neag,
Lazăr, Curti, Ivaniţchi, Lupea, Curticăpean, Isac (Popică), Şoro-
doc, Marcu, Aleman, Ciurar (Kadar).
Din păcate cealaltă formaţie din zona noastră Arena Sighişoara,
a pierdut la scor de neprezentare în deplasare cu Lacul Ursu
Mobila Sovata. De altfel trebuie să menţionăm că tânăra şi încă

neexperimentata formaţie sighişoreană este „lidera” golurilor
încasate 113(!) goluri în cele 18 meciuri jucate, reuşind să în-
scrie de 21 de ori.În clasament Arena se află pe locul 15 cu 9
puncte. Pe primul loc după 18 etape se menţine Înfrăţirea Valea
Izvoarelor cu 52 de puncte, Urmată de CS Iernut 49 de
puncte,iar la mare distanţă pe locul 3 Lacul Ursu Mobila Sovata
cu 40 de puncte.

Rezultatele complecte ale etapei:
CS Iernut  - ACS Sărmaşu 5-0

Înfrăţirea Izvoarele - Mureşul Cuci 3-0
Gliga Comp. Reghin - Miheşul de Câmpie 1-3

Mureşul Nazna - ASA 2 Tg Mureş 1-2
Lacul Ursu Sovata - Arena Sighişoara 3-0

Mureşul Luduş - Viitorul Ungheni 3-1
Gaz Metan Daneş - MSE Tg Mureş 3-1

ACS Miercurea Nirajului - UnireaIclănzel 5-2
Gaz Metan Tg Mureş - Mureşul Ruşii Munţi 3-0

Alex Otvos

Sunt anunţate evacuări în
Sighişoara

Procedura se va derula începând cu data de 30 martie. Sunt vizate
persoanele care au
construit fără auto-
rizaţie şi cei care
locuiesc în diverse
zone în ilegalitate,
spre exemplu în
zona Dumbravei,
zona Mihai Viteazu
sau la Leu. Nu vor
scăpa nici cei ce şi-

au construit grădini în aceste zone, aceştia fiind înştiinţaţi asupra
acţiuni de evacuare ce urmează a se realiza din 30 martie. Mai
mulţi sighişoreni au acuzat condiţiile insalubre în care unele per-
soane locuiesc în anumite zone din oraş fără forme legale, acu-
zând chiar şi un focar de infecţie în aceste zone. Autorităţile au
decis să ia măsuri împotriva acestora spunând „Nu” construcţiilor
ilegale şi „Nu” însămânţărilor de tip grădini pe unele spaţii verzi.

Anca Maria Radu
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De când şi de ce

sărbătorim 8 Martie?
Femeile din peste 50 de ţări ale lumii sunt sărbătorite
sâmbătă, de 8 Martie, ca o recunoaştere a contribuţiei
lor la dezvoltarea societăţii. În 1975, cu prilejul Anului
Internaţional al Femeii, Organizaţia Naţiunilor Unite a
început sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii la data
de 8 Martie. Doi ani mai târziu, în decembrie 1977, Adu-
narea Generală a ONU a instituit, printr-o rezoluţie, Ziua
Internaţională a Femeii şi Ziua Naţiunilor Unite pentru
Drepturile Femeii şi Pace Internaţională, ca sărbătoare
ce poate fi marcată în orice zi a anului de statele mem-
bre, conform tradiţiilor istorice şi naţionale. Prin adop-
tarea acestei rezoluţii, Adunarea Generală ONU a
recunoscut rolul femeii în eforturile de pace şi dezvol-
tare şi a chemat la încetarea discriminării şi la întărirea
sprijinului pentru participarea femeilor la viaţa societă-
ţii. Ziua Internaţională a Femeii a apărut în contextul
mişcărilor sociale din secolul al XX-lea din America de
Nord şi Europa.
În vestul Europei, Ziua Internaţională a Femeii a fost
serbată în perioada 1910-1920, după care a ieşit din
atenţia publicului. Abia în anii '60 ea a fost readusă la
viaţă de puternica expansiune a grupurilor feministe.
După primii ani, Ziua Internaţională a Femeii a căpătat
o nouă dimensiune mondială, atât în ţările dezvoltate,
cât şi în cele în curs de dezvoltare. Mişcarea feministă,
aflându-se în plină dezvoltare, a ajutat la impunerea săr-
bătoririi acestei zile ca punct de concentrare a eforturi-
lor pentru revendicarea drepturilor femeilor şi pentru
participarea la procesul politic şi economic.

Din ce în ce mai mult, Ziua Internaţională a Femeii s-a
transformat într-o mişcare ideală de reflecţie la progre-
sele realizate sau un prilej pentru a cere schimbări şi
pentru a sărbători actele de curaj şi hotărâre ale femeilor
obişnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria
drepturilor femeilor. Rare sunt cauzele pentru care ONU
asigură promovarea care să fi suscitat un sprijin mai in-
tens şi mai vast precum campania pentru promovarea
şi protejarea egalităţii în drepturi a femeilor.
Carta ONU semnată la San Francisco în 1945 a fost pri-
mul instrument internaţional care a proclamat egalitatea
între sexe ca drept fundamental al persoanei umane. De
atunci, organizaţia a ajutat la crearea unui patrimoniu
istoric de strategii, norme, programe şi obiective conve-
nite pe plan internaţional pentru ameliorarea condiţiei
femeii în lumea întreagă.

Anca Maria Radu

Înscrie-te la cursuri de înot!!!
Indiferent de anotimp, sau vârstă, Hotel Cavaler Spa & Wellness îţi pune la
dispoziţie cursuri de iniţiere în înot, perfecţionare şi recuperare în mediul

acvatic, sub coordonarea unui profesor instructor profesionist.
Cursurile se desfăşoară în zilele de miercuri şi vineri

între orele 14.30-15.30 în piscina acoperită a Hotelului Cavaler.
Înscrieri şi detalii la telefon 0751.029.620 sau la Recepţia Hotelului Cavaler.

Cursuri de înot - sănătate şi confort pentru întreaga familie.
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Abonament 1 lună

(valabil pentru 10 intrări)

Luni - Vineri
165 lei 99 lei

Abonament 1 lună

(valabil pentru 16 intrări)

Luni - Duminică
295 lei 176 lei

Abonament 1 săptămână

(valabil pentru 4 intrări)

Luni - Vineri
76 lei 36 lei

A început Postul Paştelui
În Biserica Ortodoxă a început Postul Mare, care precede sărbătoarea Învierii
Domnului. Postul Paştelui este cel mai lung şi mai aspru dintre cele patru
posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe. Modul de calculare a datei Sfintelor
Paşti s-a stabilit la primul sinod ecumenic, ţinut în anul 325 la Niceea. Timp
de 40 de zile, cât va ţine Postul Paştelui sau Postul Mare, nu se mănâncă de
dulce. Totodată, sufletul se purifică prin rugăciune. Aşadar, în aceste săptă-
mâni, nu se consumă carne, ouă, lapte sau brânzeturi. De asemenea, nu vom
mânca nici peşte sau untdelemn şi este interzis fumatul şi alcoolul. Mai multe
informaţii despre Postul Paştelui ne-a oferit părintele protopop Ovidiu Dan.
„Cu voia lui Dumnezeu ne aflăm în cea mai tulburătoare perioadă a
anului bisericesc, perioadă cu cea mai mare încărcătură de sfinţenie,

perioadă care ne pregăteşte
pe fiecare dintre noi în parte
pentru acel urcuş duhovni-
cesc. Şi vorbind în chip tainic,
dar real încercăm să stăm
alături de Domnul Hristos în
drumul pe care îl face spre
Golgota cu crucea în spate în
afară de păcat şi prin această
părtăşie a noastră la acest
drum pe care Domnul Isus
Hristos îl face spre Golgota în-

cercăm să punem şi noi umerii la crucea acea mare şi grea pe care
Domnul o poartă spre Golgota. Este o perioadă de 7 săptămâni, 40
de zile care ne aduce aminte şi pe postul pe care Domnul Hristos l-a
ţinut în pustiul Carantaniei, 40 de zile de post, de meditaţie, 40 de
zile în care încercăm să ne apropiem mai mult de dumnezeire şi să-
lăşluim dumnezeirea în sufletele noastre şi alături de cele 40 de zile
şi Săptămâna cea mare a patimilor în care ne apropiem şi ne unim
până la identificare cu Domnul Hristos în purtarea crucii. O perioadă
în care accentul se pune cu precădere pe grija faţă de suflet, de
această scânteie ruptă din Dumnezeu şi sălăşluită în trupul acesta
de lut. Cred că în această perioadă ar trebui să medităm mai mult la
ceea ce a făcut Domnul Hristos pentru noi şi cea mai elocventă măr-
turie că Dumnezeu ne iubeşte cu disperare pe fiecare dintre noi în
parte este faptul că pe crucea Golgotei, cea de-a doua persoană  a
Sfintei Treimi, Mântuitorul nostru Isus Hristos acceptă să fie răstignit
tocmai pentru a elibera sufletul omenesc din robia păcatului şi a mor-
ţii şi a-i da posibilitatea sufletului omenesc ca prin puntea morţii la
sfârşitul acestei vieţi să se reîntoarcă din nou în dumnezeirea în care
a fost de la început şi să medităm dacă atât de mult a făcut Dumnezeu
pentru sufletul nostru, oare cât de mult ar trebui să facem şi noi pen-
tru sufletul nostru. Cunoscând Dumnezeu slăbiciunea noastră şi pre-
dispoziţia noastră mai mult spre cele de factură pur materială a
rânduit Dumnezeu aceste perioade de post şi Postul Paştelui, Crăciu-
nului, Postul Maicii Domnului şi Postul Sfinţilor Apostoli şi miercurile,
vinerile de peste an ca într-însele să ne aduce aminte că avem suflet
şi că avem mari responsabilităţi faţă de sufletul nostru. Deci, în
această perioadă îl rugăm la fel ca şi în Sfânta Liturghie pe Domnul
Hristos să ne ajute să lăsăm deoparte toată grija cea lumească şi să
încercăm să facem câte ceva pentru sufletul nostru şi anume să în-
cercăm să îl împodobim cu frumoasele flori ale virtuţilor creştine pre-
gătindu-l pentru sărbătoare existenţei noastre care este reîntoarcerea
prin puntea morţii în dumnezeirea în care am fost de la început. Deci,
pentru a ajunge la înviere trebuie să treci prima dată prin moarte şi
Domnul Hristos pentru a ajunge la înviere a trebuit prin moarte şi
fiecare dintre noi în parte avem în viaţa noastră o vineri a patimilor
metaforic, dar în chip real vorbind clipe de încercare, durere, acel
motiv al jertfei zidirii care trebuie să se aşeze la temelia lucrurilor
bune ale fiecăreia dintre noi. Şi iată această perioadă de post în care
toată grija cea lumească o lăsăm deoparte şi ne apropiem de Dum-
nezeu, de cele sfinte, cu post, rugăciune, fapte bune, milostenie cu
toate aceste virtuţi  creştineşti care vin să ne confere nouă măreţie şi
grandoare, să nu îşi fie greu să citeşti mai mult din Sfânta Scriptură,
psaltiri, să faci metanii, să vii la Liturghia darurilor, să te uneşti până
la identificare cu Domnul şi Stăpânul vieţii noastre de la care am
venit, pentru care am venit şi ne vom reîntoarce atunci când dânsul
va considera de cuviinţă, Dumnezeu ne aşteaptă pe toţi şi să ştiţi că
nu la întâmplare, Domnul Hristos a acceptat cea mai umilitoare
moarte de pe faţa pământului, răstignirea pe cruce, sugestiv cu bra-
ţele deschise încercând să îmbrăţişeze întreaga umanitate la pieptu-
i şi desigur fiecare dintre noi auzim aievea cuvintele lui fiului lui
Dumnezeu care spune: „Veniţi la mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi
şi eu vă voi dărui odihnă”. Această odihnă, pace şi linişte sufletească
o căutăm cu toţi şi sufletele de elită caută această pace şi linişte su-
fletească să aibă împropriată în fiinţa lor, iar Postul Paştelui este
această perioadă în care într-adevăr peste sufletele noastre se aşează
pacea şi liniştea sufletească. Să vă ajute Dumnezeu fiecăreia dintre
dumneavoastră în parte, bunilor noştri credincioşi să îşi sălăşluiască
şi să îşi împroprieze în sufletele lor acea pace şi linişte sufletească pe
care o simţi doar într-un singur context al existenţei tale şi anume
atunci când eşti alături de Dumnezeu şi trăind alături de Dumnezeu
în această viaţă să ne pregătim şi trăirea în veşnicie alături de Dum-
nezeu spre care ne îndreptăm cu toţi deopotrivă. Un post binecuvân-
tat, cu pace, linişte şi bucurii duhovniceşti neţărmurite şi să ajungem
acel moment în care curăţiţi, decorsetaţi de păcate, patimi să ne în-
chinăm şi noi slăvitei învieri a Mânuitorului nostru Isus Hristos”.
Paştele din 2014 este prăznuit pe 20 aprilie. Pe parcursul acestei perioade
sunt doar două dezlegări la peşte, de Bunavestire, pe 25 martie, şi în Dumi-
nica Floriilor. 

Ionela Costea


