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Recent la primăria Turda a avut 
loc o şedinţă pe tema infrastructu-
rii din Cheile Turzii. La întrevedere 
au participat consilierul judeţean 
Németi Andrei, viceprimarul Tur-
zii, Lucian Nemeş, primarul Câm-
piei Turzii, Radu Hanga, primarul 
comunei Mihai Viteazu, Ioan Zeng, 
primarul comunei Petreştii de Jos, 
Ioan Pîrv, consilierii judeţeni 
Axente Husar şi Bogdan Păcurar.

Printre problemele abordate 
s-au numărat starea proastă a 
traseelor din Cheile Turzii şi lip-
sa curăţeniei în rezervaţie. În 
acest sens consilierul judeţean 
Németi Andrei a precizat că va fa-
ce demersuri pe lângă Consiliul 
Judeţean în vederea alocării unor 
fonduri pentru reabilitarea dru-
mului care duce spre rezervaţia 
naturală.

Începând de ieri utilajele Regi-
ei Autonome a Drumurilor Jude-
ţene Cluj, au demarat asfaltarea 
DN 758 până la cabana din Cheile 
Turzii, pe o porţiune de aproxi-
mativ 5 km.

Drumul de acces spre Cheile 
Turzii este un drum judeţean, cu 
alte cuvinte infrastructura trebu-
ie reabilitată pe banii autorităţi-
lor judeţene. Daciana Derda Reprezentanţii Serviciului de Asistenţă Soci-

ală de la Turda spun că în aceste zile se va intra 
în posesia ajutoarelor comunitare de la Uniunea 
Europeană.

Alimentele vor fi  distribuite cel mai probabil 
la începutul lunii octombrie, chiar dacă o parte 
au sosit deja, ele nu vor fi  distribuite benefi ciari-
lor decât atunci când toate categoriile de ali-
mente se vor afl a în depozit.

Anul trecut, uleiul de exemplu nu a mai ajuns 
la destinatari din cauza unor probleme avute cu 
fi rma de distribuţie.

În 2012 peste 4.000 de turdeni au benefi ciat 
de ajutoarele comunitare trimise de Uniunea 
Europeană.
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termenul pentru plata impozitelor și taxelor locale (impozit pe clădiri, impozit pe teren, impozit asupra 
mijloacelor de transport, publicitate) semestrul II (perioada 1 iulie – 31 decembrie ) este 30 septembrie. 
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Consiliul Judeţean a alocat bani 
pentru asfaltarea a 5 km de drum spre Cheile Turzii

Turdenii ar putea intra 
în posesia ajutoarelor comunitare 

la începutul lunii octombrie

Spitalul turdean în căutare de medici specialişti 
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Scrisoare de mulţumire 
adresată de primarul Tudor Ştefănie 

cetăţenilor municipiului Turda

Dragi turdeni sunt mândru că sunt contemporan 

cu voi şi că fac parte din această comunitate. 

Pe parcursul celor trei zile, aţi dovedit, încă o dată, 

că la Turda se poate!

Vă mulţumesc din inimă că aţi venit în număr 

atât de mare să sărbătorim împreună zilele oraşului 

nostru, că v-aţi bucurat alături de noi şi ne-aţi 

aplaudat, ceea ce înseamnă că munca noastră nu a 

fost în zadar.

Prezenţa dumneavoastră la serbarea comunităţii 

arată că aţi avut încredere în proiectul propus 

de executiv pentru cea de-a 13-a ediţie a Zilelor 

Municipiului şi ne-aţi dovedit, din nou, că împreună 

reuşim să facem lucruri de performanţă. Turda a 

devenit în ultimii ani una dintre cele mai importante 

localităţi din ţară, şi în mod cert, prin Salina Turda, 

este cunoscută şi peste hotare.

Aplauzele dumneavoastră ne-au încununat 

munca, astfel că la rândul meu vă apalud pentru că 

ne-aţi ajutat în aceste zile să avem clipe minunate şi 

o sărbătoare de excepţie. Împreună suntem puternici, 

continuăm să fi m puternici!

Mulţumindu-vă încă o dată tuturor că aţi 

participat la aceste festivităţi ale Zilelor Municipiului 

Turda, a 13-a ediţie, vă doresc să aveţi momente 

frumoase, senine, multe bucurii şi să ne revedem, în 

număr la fel de mare, şi la următoarea ediţie.

Primar
Tudor ŞTEFĂNIE
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Apa este cu certitudine o re-
sursă naturală, vitală pentru 
existenţă, dar vulnerabilă şi li-
mitată în timp. Odată cu creş-
terea numerică a populaţiei şi 
a diversităţii preocupărilor so-
cietăţii umane, a crescut inevi-
tabil şi consumul de apă.

În epoca modernă, omeni-
rea solicită într-o pondere 
din ce în ce mai mare resur-
sele de apă şi canal, context 
în care ne vedem obligaţi să 
luăm măsurile necesare pen-
tru a păstra resursele de apă 
într-o stare optimă, astfel în-
cat ele să rămână utilizabile 
şi pentru succesorii noştri.

Ne afl ăm în mijlocul unei 
crize a rezervelor de apă pota-
bilă, de aceea companiile de 
apă din întreaga lume, inclu-
siv cele din România, fac efor-
turi susţinute pentru conşti-
entizarea consumatorilor cu 
privire la importanţa econo-
misirii resurselor de apă.

Pentru a ajunge la nivelul 
de calitate al serviciilor de 
apă şi canal cerut de Uniunea 
Europeană şi de clienţii sai, 
CAA a fost nevoită să facă in-
vestiţii în aceste două servi-
cii. Prin accesarea fondurilor 
europene nerambursabile, au 
fost rezolvate o parte din pro-
blemele comunităţii. Astfel, 
s-a ajuns la concluzia că este 
imperios necesară accesarea 
de noi fonduri, astfel încat 

toţi locuitorii comunităţii 
noastre să benefi cieze de 
aceste două servicii esenţiale 
în epoca actuală: apă şi canal.

Pentru obtinerea de noi fi -
nantări care să ducă, prin in-
vestiţiile realizate, la rezolva-
rea tuturor problemelor lega-
te de apă şi canal în arealul de 
deservire al CAA, trebuie res-
pectate o serie de condiţii.

Una dintre aceste condiţii 
la care trebuie să ne confor-
măm, este ajustarea periodi-
că a tarifelor la apă şi canal.

Deoarece suntem consu-
matori permanenţi ai acestor 
produse trebuie să ne asu-
măm răspunderea ca, prin in-

vestiţiile prezente şi viitoare 
ce garantează folosirea siste-
mului pentru o perioadă mai 
mare de o jumătate de secol, 
vom lăsa o moştenire viabilă 
copiilor noştri, în ceea ce pri-
veşte sectorul de apă şi canal 
din arealul Văii Arieşului.

Compania de Apă Arieş face 
eforturi continue pentru a re-
duce costurile resimţite de po-
pulaţie. Astfel, în ciuda inves-
tiţiilor uriaşe, ce necesită o co-
tă de cofi nanţare semnifi cati-
vă, ultima ajustare a tarifelor a 
avut loc în urmă cu peste doi 
ani, respectiv în iulie 2011. 
Preţul actual la apă potabilă 
este 2,55 lei/mc (2,55 lei/1.000 

de litri) şi la canal este de 2,12 
lei/mc. Se ştie faptul că acest 
tarif este sub media naţională, 
din aceeaşi dorinţă a CAA de a 
păstra costurile cât mai reduse 
pentru consumatorul fi nal. În 
acelaşi sens, CAA a modifi cat 
planul de creştere a tarifelor, 
începand cu iulie 2010, astfel 
încât impactul asupra popula-
ţiei să fi e cât mai redus.

Tariful este unic pentru to-
ti clientii Companiei de Apă 
”Aries”, din toate localitătile 
componente ale Asociaţiei 
Apa Văii Arieşului.

Având în vedere prevederi-
le Contractului de fi nanţare, 
cu anexele aferente, pentru 

derularea Programului Ope-
raţional Sectorial de Mediu, 
preţurile/tarifele unice pe 
toată aria de deservire a Com-
paniei sunt aprobate prin avi-
zul de specialitate al Autorită-
ţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice, precum şi 
prin Hotărârea Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară 
„Apa Văii Arieşului“.

CAA pune un accent deose-
bit pe relaţia cu clienţii săi, 
dar şi pe dezvoltarea organi-
zaţională şi perfecţionarea 
continua a angajaţilor. Clien-
ţii constituie principala prio-
ritate pentru companie şi sunt 
incluşi în strategia de infor-
mare şi conştientizare a CAA.

Scopul primordial al acti-
vităţii şi a investitiţiilor rea-
lizate de CAA este reprezen-
tat de creşterea calităţii ser-
viciilor furnizate şi, implicit, 
de creşterea gradului de sa-
tisfacţie a cetăteţnilor faţă de 
serviciile oferite.

Gestionarea bună a resur-
selor de apă şi a sistemului de 
canalizare, asigură folosirea 
lor pe termen lung, dar merge 
mână în mână cu corecta lor 
utilizare, considerent pentru 
care CAA crede că fi ecare ce-
tăţean este un partener în 
lupta comună pentru o utili-
zare cât mai corectă a resur-
selor de apă.

Apa şi canalul – două servicii necesare

Poliţia rutieră de la Turda 
a reluat odată cu începerea 
anului şcolar programul „si-
guranţa copiilor“.

Acesta presupune posta-
rea unui agent de poliţie în 
cele mai importante inter-
secţii afl ate în preajma unită-
ţilor de învăţământ dar şi în 
zona trecerilor de pietoni de 
lângă şcoli, pentru a preîn-
tâmpina eventualele acci-
dente rutiere care s-ar putea 
produce în momentul în care 
elevii iasă de la cursuri.

Programul a fost iniţiat de 
poliţia rutieră turdeană şi a 
fost realizat iniţial cu persoa-
nele care benefi ciau de ajutor 
social, acum poliţia locală dă o 
mână de ajutor în acest sens.

Comisarul Alexandru Băl 
spune că au fost postaţi agenţi 

la toate şcolile generale, apro-
ximativ 9 echipaje care vor 
veghea zilnic la buna desfăşu-
rare a circulaţiei în zonă.

„Ne-am orientat spre zonele 
care pun probleme deosebite, 
în special la străzile principale. 
Poiana, Micro 3 la intersecţie 
cu Aleea Plopilor, strada Tine-
retului dar şi în Micro 1, la ieşi-
re spre Turda Nouă, zona cen-
trală...“ transmite Băl.

Trecerile de pietoni din preajma 
şcolilor în vizorul poliţiei rutiereLa Turda vineri dimineaţă 

începând cu ora 10 a fost săr-
bătorită Ziua Pompierilor. 
Aproximativ 30 de persoane, 
în bună parte copii însoţiţi de 
părinţi au învăţat câte ceva din 
tainele meseriei de pompier.

Angajaţii detaşamentului 
de pompieri de la Turda i-au 
aşteptat pe vizitatori cu o ex-
poziţie statică, unde au pre-
zentat echipamentele din do-
tare. Cele trei autospeciale cu 
apă şi spumă de stingere a in-
cendiilor, plus o barcă pneu-
matică folosită în recupera-
rea persoanelor înecate, au 
constituit deliciul micuţilor 
care au dorit ca măcar pentru 
o zi să practice meseria de 
pompier.

A urmat o demonstraţie 
practică de stingere a incen-
diilor, după care în curtea in-
terioară a unităţii o maşină a 

fost tăiată, simulându-se o 
acţiune de descarcerare.

În plină desfăşurare a eve-
nimentelor, reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situ-
aţii de Urgenţă din Cluj, au 
trimis o informare potrivit 
căreia activităţile programa-
te pentru astăzi de ziua pom-
pierilor, se suspendă ca ur-
mare a pagubelor soldate cu 

victime omeneşti în urma in-
undaţiilor din Galaţi.

“Urmare a situaţiei opera-
tive din judeţul Galaţi, în ur-
ma căreia au fost înregistrate 
victime şi pagube materiale, 
activităţile festive prilejuite 
de Ziua Pompierilor din Ro-
mânia vor fi  sistate”, au de-
clarat reprezentanţii ISU 
Cluj. Daciana Derda

Ziua Pompierilor, întreruptă de tragedia din Galaţi
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Edilul şef al Turzii a fost 
prezent luni la deschiderea 
anului şcolar la Şcoala Avram 
Iancu din Micro I – Turda. 
Alături de domnia sa, din 
partea administraţiei locale 
au fost prezenţi şi consilierii 
Sorin Bichiş şi Cristian Fele-
zeu.

Pe lângă reprezentanţii ad-
ministraţiei locale, la festivi-
tatea de deschidere au mai 
participat Părintele Sima, 
Bogdan Venţel – preşedintele 
Comitetului de părinţi, Dani-
el Sălăgean – Poliţia Turda.

„Cred că toată lumea trăieş-
te cu emoţie acest moment, 

pentru că este unul din mo-
mentele foarte importante“, a 
spus primarul Tudor Ştefănie, 
care a vorbit auditoriului des-
pre importanţa acumulării de 
cunoştinţe, pentru a fi  perfor-
mant. „Viitorul acestei locali-
tăţi depinde şi de pregătirea 
copiilor noştri şi a generaţii-
lor care vor apărea în această 
comunitate“, a punctat edilul 
turdean.

„Pot să vă spun cu satisfac-
ţie că din cele 17 centre şcola-
re, toate sunt autorizate, toa-
te funcţionează într-o stare 
de normalitate, lucru care mă 
mulţumeşte şi cred că-i mul-

ţumeşte şi pe cei care gospo-
dăresc aceste centre şcolare. 
Ne aducem contrubuţia pen-
tru ca aceste baze materiale 
să funcţioneze cât se poate de 
bine, pentru că de buna func-
ţionare a bazei materiale de-
pinde şi buna pregătire şcola-
ră“, a mai precizat primarul 
Tudor Ştefănie, citat de Tur-
danews.

Cu această ocazie, directo-
rul Ioan Groza a prezentat 
elevii care au obţinut rezulta-
te deosebite la câteva concur-
suri, spre fi nal de an, rezulta-
tele afl ându-se după încheie-
rea anului şcolar.

Primarul Tudor Ştefănie a participat la 
deschiderea anului şcolar la Şcoala Avram Iancu

Conducerea spitalului mu-
nicipal Turda a organizat o 
conferinţă de presă în care a 
abordat câteva subiecte pri-
vind problemele cu care se 
confruntă.

De la lipsa personalului me-
dical la fondurile insufi cente, 
până la paşii făcuţi în vederea 
obţinerii acreditării în 2014, 
toate au fost „puse pe tapet“ de 
managerul unităţii medicale, 
Vasile Gurmaz (foto).

Acesta a informat că la ora 
actuală a mai pierdut un medic 
specializat în terapie intensi-
vă, după ce unul din doctor a 
acceptat o ofertă fi nanciară 
mai bună de la Braşov. Situaţia 
este critică deoarece la Turda 

sunt doar doi medici speciali-
zaţi în anestezie şi terapie in-
tensivă, din care unul este doar 
cu jumătate de normă!

Cu alte cuvinte, din lipsă 
de personal cazurile grave 
vor fi  redirecţionate spre spi-
tale din Cluj, dar şi acolo me-

dicii sunt supraaglomeraţi şi 
nu mai fac faţă solicitărilor.

De altfel în întreaga ţară 
criza medicilor anestezişti se 
face simţită.

„Prin plecarea medicului 
Farcaşiu, Turda a rămas cu 
un medic anestezist şi încă 
un medic cu jumate de normă 
care poate veni numai dimi-
neaţa. Ce implică asta? Cazu-
rile care vin pe terapie, mă 
refer la cele grave nu le vom 
putea ţinem noi şi le trimi-
tem la Cluj, dar şi ei sunt foar-
te aglomeraţi şi nu sunt în-
cântaţi la primirea pacienţi-
lor... Dacă de exemplu medi-
cul lipseşte, e plecat în conce-
diu sau sunt alte probleme, 

nici o operaţie nu se poate fa-
ce fără anestezist, vorbim de 
naşteri etc. practic activita-
tea noastră chirurgicală se 
opreşte“ explică Grumaz.

În acest sens conducerea 
instituţiei va face demersuri-
le necesare pentru pregătirea 
unei oferte atractive, astfel 
încât să fi e acoperită partea 
de anestezie-terapie cu per-
sonalul necesar.

„Este o criză şi în Cluj. 
Normal că un medic de anes-
tezie preferă Cluj Napoca că e 
mai aproape, dacă ar veni aici 
ar trebui să primească nişte 
avantaje şi nu neapărat fi -
nanciare, ci condiţii de lucru 
mai interesante. Este o pro-

blemă care a apărut cam de 
două săptămâni, am informat 
şi administraţia locală în 
acest sens pentru că spitalul 
este o unitate de maximă im-
portanţă pentru populaţia 
Turzii şi nu numai“ argu-
mentează managerul Vasile 
Grumaz.

În acest sens, pe site-ul 
spitalului municipal a fost 
postat următorul anunţ:

Spitalul Municipal Turda 
este in cautarea serviciilor 
medicale prestate de medicii 
specialisti anestezie, terapie 
intensiva pentru Sectia A.T.I. 
Relatii suplimentare la Serv.
RUNOS – tel. 0264 312420, 
int.173. Daciana Derda

Spitalul turdean în căutare de medici specialişti 
pe terapie intensivă şi anestezie

„Astăzi este o zi specială, 
plină de emoţie şi bucurie. O 
bucurie autentică, resimţită 
la fel, indiferent de generaţie 
sau de contextul social în ca-
re ne afl ăm. Ziua de astăzi 
marchează, dragi elevi, un 
nou început, un nou an şcolar 
în care veţi avea ocazia să 
afl aţi lucruri noi, să vă lărgiţi 
orizontul, să dobândiţi noi 
deprinderi, să descoperiţi lu-
mea din jurul nostru, dar şi să 
priviţi în voi înşivă pentru a 
descoperi ce vreţi de la viaţă 
şi cum vă propuneţi să vă 
atingeţi ţelurile. Este necesar 
să înţelegeţi că trebuie să în-
văţaţi nu atât pentru şcoală, 
cât mai ales pentru viaţă. 
Aveţi alături de voi profesori 
foarte bine pregătiţi, care vă 
sunt atât călăuze, cât şi prie-
teni mai mari la care puteţi 
apela de câteori aveţi nevoie.

Trebuie să fi ţi mereu con-
ştienţi că şcoala oferă, prin 
dascălii ei, caractere, modele 
de urmat, capabile să sădeas-
că în sufl etele tinerei genera-
ţii valori care astăzi sunt pe-
rimate: respectul pentru 
muncă, cinste, deschidere 
către cultură, credinţă în 
Dumnezeu şi nu în ultimul 
rând, patriotism.

De aceeea, este esenţială lu-
area de măsuri concrete pen-
tru a ne asigura că toţi copiii 
învaţă de la profesori bine pre-
gătiţi, dedicaţi profesiei şi care 
benefi ciază de sprijinul nece-

sar, atât din partea comunită-
ţii, cât şi a familiei elevului.

Relaţia de comunicare con-
tinuă profesor-elev este mo-
torul educaţiei. Principala ac-
tivitate a unui cadru didactic 
nu se rezumă doar la predarea 
unei materii, ci constă şi în 
angajarea elevilor în investi-
gaţii şi lucrări independente. 
Interacţiunea profesor-elev 
trebuie să depăşească aspec-
tul formal, însă trebuie să fi e 
bazate pe stimă şi respect  re-
ciproc. Eforturile comunităţii 
turdene de a transpune în rea-
litate dreptul la educaţie al fi -
ecărui copil sunt permanent 
susţinute de municipalitate. 

Nu în ultimul rând, mă adre-
sez părinţilor prezenţi astăzi la 
festivităţile de deschidere a 
noului an şcolar. Dragi părinţi, 
vă asigurăm că toate instituţii-
le de educaţie din acest muni-
cipiu au profesori bine pregă-
tiţi şi o baza materială moder-
nă. Cu siguranţă veţi găsi un 
partener real în cadrele didac-
tice de aici, iar din acest parte-
neriat părinte-profesor vor 
avea de câştigat copiii dum-
neavoastră.

La fi nal, vă doresc dragi 
elevi, succes şi împliniri pe 
drumul cunoaşterii, iar sti-
maţilor dumneavostră profe-
sori multă sănătate şi putere 
de muncă în activitatea fru-
moasă şi plină de responsabi-
litate pe care o desfăşoară în 
educarea tinerei generaţii.“

Discursul primarului Tudor Ştefănie 
la deschiderea anului şcolar
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În această perioadă se fac 
înscrieri pentru platforma 
la distanţă deschisă la Tur-
da în cadrul Colegiului Emil 
Negruţiu din Turda.

Viitorii studenţi ai Uni-
versităţii “1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia au la 
dispoziţie specializările: 
administrarea afacerilor- 
economia comerţului, turis-
mului şi serviciilor; admi-
nistrarea afacerilor- cu sec-
ţia Administrarea Afaceri-
lor, contabilitate cu Conta-
bilitate şi Informatică de 
Gestiune; asistenţă socială 
– în cadrul facultăţii de 
drept şi ştiinţe sociale.

În total pentru Turda 
sunt disponibile peste 140 
de locuri.

Admiterea se face prin 
concurs de dosare, pe baza 
mediei de la bacalaureat, în 

perioada 9-27 septembrie 
2013, la sediul Universităţii, 
în inima Cetăţii „Alba Caro-
lina”.

Pentru Centrul Universi-
tar la Distanţă – Turda func-
ţionează o comisie de admi-
tere în cadrul Colegiului 
„Emil Negruţiu” din Turda.

Centrul de Învăţământ 
la Distanţă oferă o alterna-
tivă pentru a-şi vedea visul 
împlinit. Universitatea “1 
Decembrie 1918” din Alba 
Iulia le oferă oportunitatea 
de a se pregăti profesional 
în diverse domenii de acti-
vitate. Înscrierile au înce-
put de luni, existând atât 
forma fără taxă, cât şi cea 
cu taxă. În acest din urmă 
caz, taxa anuală este de 
1.900 de lei.

Pentru detalii, accesaţi 
www.uab.ro

Tinerii turdeni se mai pot înscrie 
la cursurile Universităţii 

“1 Decembrie 1918” din Alba IuliaCu ocazia Zilelor Munici-
piului Turda, duminică 1 sep-
tembrie 2013 s-a organizat şi 
o mini-ediţie Ziua Interacţi-
unii Om-Animal, unde au 
participat şi cei de la Asocia-
ţia Trei Fraţi Pătaţi.

Târguşorul de Casă în Scop 
Caritabil, a fost de bun augur 
pentru asociaţia care se ocu-
pă în prezent de aproximativ 
200 de câini fără stăpân, prin 
contribuţia iubitorilor de 
animale s-au strâns aproape 
350 de lei, bani care vor mer-
ge pe hrana animalelor.

„Astăzi şi prin contribuţia 
Târguşorului alături de dona-
ţii am reuşit să strângem 348 
lei, bani care au fost înmânaţi 
direct persoanei care se va 
ocupa de cumpărarea hranei 
pentru căţeii din adăpost. Vă 
mulţumim pentru participa-
re şi vă aşteptăm cu drag la 
următoarele evenimente! La 
cât mai multe evenimente 

pentru animale la Turda!!!“ 
se arată pe site-ul asociaţiei.

Evenimentul s-a desfăşu-
rat în Parcul Teilor cu parti-
cuparea Asociaţiei „Trei Fraţi 
Pătaţi“ , Vivariul Universită-
ţii Babeş-Balyai din Cluj-Na-
poca, Grădina Zoologică Tur-

da, Asociaţia „Dog Assist“, 
Universitatea de Ştiinţe 
Agricole şi Medicină Veteri-
nară din Cluj-Napoca şi Aso-
ciaţia Studenţilor Psihologi 
din România, fi liala Cluj, cu 
un stand de face-painting.

 Daciana Derda

350 de lei a strâns Asociaţia Trei Fraţi Pătaţi 
la Ziua interacţiunii Om-Animal

Festivalul itinerant de 
cultură şi mâncare născut la 
Turda a ajuns la ediţia cu 
numărul VIII. Evenimentul 
reuneşte la Cluj-Napoca 
producători locali, meşte-
şugari şi ansambluri folclo-
rice care vor anima timp de 
trei zile Piaţa Unirii.

Acestora li se alătură ex-
perţi în domeniul gastrono-
mic de la Universitatea Ox-
ford Brookes care vor face 
demonstraţii de gătit. Eve-
nimentul are loc în perioada 
20-22 septembrie, iar fieca-
re seară de festival va fi în-
cheiată de proiecţii de film 
găzduite de Casa Tiff. În ca-
drul festivalului peste 100 
de producători locali vor 
participa la târgul din Piaţa 
Unirii. Clujenii vor putea 
descoperi diferite produse 
naturale cum ar fi mierea cu 
anason şi fructele în miere, 
caşul maturat, sucurile na-
turale şi siropurile sau dul-
ceţurile şi ceaiurile tradiţi-
onale.

Programul include prin-
tre altele şi parade ale por-
tului popular care se vor 
desfăşutra în Piaţa Unirii şi 
pe Bulevardul Eroilor. 
Acestea vor reuni câte 300 
de artişti populari din toată 
Transilvania. Preşedintele 
Asociaţiei Transilvania 
Fest, Pamela Raţiu a decla-
rat că „publicul străin înce-
pe să guste bucătăria au-
tohtonă, cu propriile rein-
terpretări şi arome variate. 
Avem astăzi variante mo-

derne tradiţionale, iar bu-
cătarii devin din ce în ce 
mai creativi şi dau un suflu 
proaspăt bucătăriei tran-
silvănene. E un lucru extra-
ordinar pentru România 
mai ales că ajută la păstra-
rea reţetelor autohtone, 
parte din moştenirea cultu-
rală a României“. „Sperăm 
ca acest festival să fie unul 
dintre cele mai emblemati-
ce manifestări legate de 
tradiţiile din Transilvania. 
Ne adresăm celor care iu-
besc Ardealul şi tradiţiile 
noastre”, a subliniat, la rân-
dul său, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Ho-
rea Uioreanu.

Festivalul este organizat 
de Asociaţia Transilvania 
Fest, alături de Primăria 
Cluj-Napoca şi Consiliul 
Judeţean Cluj prin Asocia-
ţia Produs de Cluj şi Centrul 
Judeţean pentru Conserva-
rea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj. Totodată, 
acesta se desfăşoară sub în-
altul Patronaj Naţional al 
Alteţei sale Regale Princi-
pesa Margareta a României 
şi Înaltul Patronaj Interna-
ţional al Alteţei Sale Regale 
Prinţul Charles de Wales.

Începe Transilvania Fest 2013
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Vino la cursurile gratuite de antreprenoriat dacă ești tânăr până în 25 de ani, femeie, sau 
șomer de lungă durată din mediul rural.

Poți învăța cum să-ți faci un plan pentru deschiderea unei afaceri, noțiuni financiare și contabile 
de bază, care sunt oportunitățile de finanțare sau ce trebuie să știi 
pentru atragerea și păstrarea clienților.
Pentru mai multe informații privind cursurile, programul de 
consiliere și alte servicii oferite de proiect, adresați-vă:

Centrului Regional Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, 
persoana de contact: Diana Serecuț sau accesați site-ul 
www.fatirostultau.ro.

CURSURI DE ANTREPRENORIAT PENTRU PERSOANELE DIN MEDIUL RURAL

PROIECTUL “ANTREPRENORIAT RURAL PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”

!Fa ti rostul tau
Deschide ti

o afacere!

Proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investe te în oameni! 

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTEC}IEI SOCIALE {I
PERSOANELOR VÂRSTNICE

AMPOSDRU

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTEC}IEI SOCIALE {I
PERSOANELOR VÂRSTNICE

OIRPOSDRU
REGIUNEA NORD-EST

ASOCIAȚIA FEMEILOR ȘI FAMILIILOR DIN MEDIUL RURAL împreună cu partenerii săi 
Asociația Integra România, Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială 
(ECHOSOC), Asociația Spaniolă a Femeilor de Afaceri din Madrid (ASEME), a demarat 
proiectul “ANTREPRENORIAT RURAL PENTRU DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”, 
POSDRU/83/5.2/S/58733, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PUBLICITATE

Toate şcolile şi grădiniţele din muni-
cipiul Turda deţin autorizaţii sanitare 
de funcţionare în vigoare, astfel încât 
nu vor fi  probleme care să pericliteze 
începerea noului an şcolar, transmit re-
prezentanţii municipalităţii.

Autoritatea publică locală a asigu-
rat sursele de fi nanţare necesare în 
vederea fi nalizării lucrărlor de primă 
urgenţă la toate unităţile de învăţă-
mânt afl ate în administrarea Primă-
riei municipiului Turda.

Lucrările de mică amploare ur-
mează a se fi naliza până la începerea 
anului şcolar.

Iată şi lista lucrărilor efectuate la uni-
tăţile de învăţământ din oraşul nostru:
COLEGIUL TEHNIC

- zugrăveli şi amenajări
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„AVRAM IANCU”

-igienizare săli de clasă;
-igienizare grupuri sanitare şi 

reparaţii;
ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
„IOAN OPRIŞ”

-hidroizolaţie acoperiş clădire 
şcoală;

-reparaţii săli de clasă
GRĂDINIŢA 
„PRICHINDELUL ISTEŢ”

-hidroizolaţie acoperiş;
-reparaţii interior apă-canal

COLEGIUL TEHNIC 
„DR.IOAN RAŢIU”

-reparaţii şi igienizări spaţii;
-schimbat uşi

COLEGIUL NAŢIONAL 
„MIHAI VITEAZUL”

Reabilitare şi efi cientizare energetică 
– cofi nanţare cu fonduri UE
GRĂDINIŢA „DR.I.RAŢIU”

Reparaţii curente la uşi, tâmplărie 
interioare, zugrăveli şi igienizări 
interioare

Între timp, aproape un sfert din 
unităţile de învăţământ din judeţul 
Cluj, marea majoritate din mediul ru-
ral, nu au primit autorizaţie sanitară 
de funcţionare, din cauza lipsei apei 
curente, a apei potabile, a grupurilor 
sanitare şi a clădirilor degradate.

În total, la nivelul judeţului, au fost 
renovate peste 260 de unităţi şcolare.

 Daciana Derda

Şcolile şi grădiniţele turdene deţin 
autorizaţii sanitare de funcţionare

La un an de când consilie-
rii turdeni au aprobat proiec-
tul privind vizitarea gratuită 
a salinei în scop de agrement, 
o zi în fi ecare lună calenda-
ristică a anului, iată că in-
stanţa a decis altceva.

Primăria Turda informează 
că prin intermediul unei sen-
tinţe civile se anulează hotărâ-
rea Consiliului Local, aceasta 
fi ind considerată nelegală.

„Pe cale de consecinţă, vi-
zitarea Salinei Turda, în re-
gim de gratuitate în scop de 
agrement – o zi în fi ecare lu-
nă calendaristică a anului (a 
doua zi de miercuri) a fost 
apreciată de instanţa de jude-
cată ca fi ind o măsură nelega-
lă“ se arată în document.

La rândul său, administra-
torul public al primăriei Tur-
da a ţinut să sublinieţe faptul 

că decizia instanţei nu a fost 
infl uenţată în niciun fel de 
reprezentanţii executivului.

„Pe această cale dorim să 
eliminăm orice speculaţii care 
se pot ivi cu privire la promo-
torul deciziei de interzicere a 
accesului în regim de gratuita-
te în Salina Turda, în sensul că 
măsura ar fi  avut ca sursă hotă-
rârea executivului municipiu-
lui Turda, a cărui conducere 
este asigurată de către Prima-
rul municipiului Turda, dom-
nul Tudor Ştefanie.

În concluzie, reiteram fap-
tul că interzicerea aplicării 
sistemului de acces gratuit în 
Salina Turda, a fost dispusă 
nemijlocit de către instanţele 
de judecată competente, ni-
cidecum de către Primarul 
municipiului Turda” trans-
mite Radu Crişan.

Turdenii nu mai pot vizita 
în regim de gratuitate Salina Turda!

Dintre aceştia peste 35% 
au depus contestaţii, soluţio-
narea lor aducând note mai 
mari pentru mai bine de 30 
de candidaţi.

În urma contestaţiilor, 
promovabilitatea la cea de a 
doua sesiune a examenului 
de Bacalaureat a crescut la 
nivelul judeţului Cluj de la 
25,16% la 28,88%.

Potrivit reprezentanţilor 
Inspectoratului Şcolar Jude-
ţean Cluj, din cele 578 de con-
testaţii depuse au fost admi-
se 205. De asemenea 167 de 
lucrări au primit note mai 
mari, în timp ce în 38 de ca-
zuri nota a fost micşorată în 
urma recorectării.

La Turda centrul de exami-
nare a fost stabilit la Colegiul 
Emil Negruţiu.

În fi nal doar 12 candidaţi au 
obţinut note de trecere, după 
rezolvarea contestaţiilor.

La nivel naţional, în sesiu-
nea august-septembrie a exa-
menului de Bacalaureat 2013, 
au promovat 15.592 de candi-
daţi, respectiv 21,5% din to-
talul celor 72.476 prezenţi. 
Comparativ cu aceeaşi peri-
oadă a anului 2012, se con-
stată o scădere cu 4 puncte 

procentuale (25,5% – rată de 
promovare în 2012).

Cel mai ridicat procent s-a în-
registrat în judeţul Arad (36,3%), 
iar cel mai scăzut, în judeţul Il-
fov – 10%. Cele mai multe medii 
obţinute de candidaţi au fost în-
tre 6.00 şi 6.49 – 9.743.

Nici unul dintre partici-
panţii la examenul naţional 
de Bacalaureat nu a obţinut 
media 10.

18.555 de contestaţii au 
fost depuse la probele scrise 
ale examenului de Bacalaure-
at 2013, sesiunea august-sep-
tembrie, iar cele mai multe 
dintre acestea au vizat proba 
scrisă de Limba şi literatura 
română-6.860.

La proba la alegere a profi -
lului şi specializării s-au în-
registrat 6.426 de contestaţii 
(3.258 la Anatomie, 1.548 la 
Geografi e, 841 la Biologie, 
298 la Fizică, 292 la Chimie, 
66 la Informatică, 38 la Logi-
că, 29 la Psihologie, 24 la So-
ciologie, 23 la Economie şi 9 
la Filosofi e), iar la proba 
obligatorie a profi lului – 
5.187 de contestaţii, dintre 
care 4.523 la Matematică şi 
664 la Istorie.

Pentru proba scrisă la Lim-
ba şi literatura maternă au fost 
depuse 82 de contestaţii, din-
tre care 74 la Limba şi literatu-
ra maghiară, respectiv 8 la 
Limba şi literatura germană.

Peste 300 de candidaţi la bacalaureatul de 
toamnă la centrul de examinare de la Turda
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AFC Arieşul Turda a iînce-
put înscrierile copiilor cu va-
ârste cuprinse între 5 sşi 9 
ani pentru antrenamente de 
fotbal. Dintre copiii care se 
înscriu acum vor fi  selectţio-
naţi aceia care vor face parte 
din echipa de Campionat 
Municipal de Minifotbal din 
toamna anului 2013.

La clubul nostru copiii în-
vaţă să joace fotbal, dar nu 
numai atât. Fac mişcare, se 
dezvoltă armonios, se împri-
etenesc, învataţă ce înseam-
nă competitţia, colaborarea 
în cadrul echipei, respecta-
rea regulilor, îşi antrenează 
ambiţia şi îşi pun la încercare 
voinţa. Între fotbalul pe mai-
dan şi cel de la un club e o di-
ferenţă: ajută-l să o înţeleagă 
înscriindu-l la Clubul de Fot-
bal AFC Arieşul 1907 Turda.

Cei care doresc sunt aştep-
taţi la stadionul municipal 
Turda în zilele de luni, mier-
curi şi vineri între orele 18.00 
şi 19.30. Se pot transfera şi 
copiii de la alte cluburi.

Asociaţia Judeţeană de 
Fotbal Cluj, în colaborare cu 
Comisia Municipală de Ar-
bitri Turda, organizează un 
campionat de fotbal pe teren 
redus, 7+1 jucători.

Se poate înscrie orice echi-
pă interesată, fi e că e vorba de 
echipele unor întreprinderi, 
societăţi comerciale, institu-
ţii sau echipe formate pe cri-
terii de prietenie/cartier etc, 
inclusiv din localităţile înve-
cinate din mediul rural.

Pe lista de înscriere trebu-
ie să existe minim 12 jucători, 
fi ind excluşi jucătorii care ac-
tivează în Liga 1, 2 sau 3 de 
fotbal.

Cel mai probabil, campio-
natul ar urma să înceapă în 
prima jumătate a lunii oc-
tombrie.

Pentru înscrieri, sunaţi la 
telefon 0742-708650 sau 
0751-701345.

AFC Arieşul 1907 Turda face 
înscrieri la fotbal, 

pentru copii între 5 şi 9 ani!

Se fac înscrieri pentru 
Campionatul Municipal Turda 

la fotbal pe teren redus!

În perioada 13-15.09.2013 
Clubul Sportiv Ippon Mediaş 
a dat o mână de ajutor atât 
Federaţei Române de Karate 
WKC, cât şi tuturor sportivi-
lor care vor participa la Cam-
pionatul European din An-
glia, prin organizarea unui 
stagiu de pregătire cu marele 
mastru Francez Jean Pierre 
Fischer – centură neagră 8 
DAN.

Paul Căţănaş, antrenorul 
Clubului Samurai Turda 
spune: Iată că, după ce a fost 
prezent la Turda, Clubul de 
la Mediaş ne-a urmat exem-
plul şi propun o serie de eva-
luări, în perioada premergă-
toare celui mai important 
eveniment pentru copii. Sta-
giul a fost structurat pe 4 an-
trenamente extrem de seve-
re, punctuale. Clubul Samu-
rai Turda a participat la 
acest stagiu cu 13 sportivi 
care la fi nalul stagiului au 
fost felicitaţi de preşedintele 
federaţei, Liviu Crişan, pen-
tru forma bună şi pregătirea 
excelentă.

Aprecierile vin la momen-
tul potrivit cel puţin pentru 
mine ca antrenor, cuvintele 
lui dându-mi mari speranţe 
pentru Campionatul Euro-
pean. Până la debutul europe-
nelor, clubul nostru va face 
deplasarea săptămâna vii-
toarea la Bucureşti unde are 
loc Cupa României, a doua 
competiţie ca importanţă la 
nivel naţional, transmite prin 

intermediul unui comunicat 
conducerea clubului turdean.

În acelaşi context, înce-
pând cu data de 16.09.2013 
Clubul Samurai Turda şi-a 
deschis porţile pentru cei ca-
re vor să practice artele mar-
ţiale, după următorul pro-
gram: Luni, Miercuri şi Vi-
neri de la ore 18:00 la Şcoala 
Avram Iancu (Gen. 6), taxa 
lunară fi ind de 30 de lei.

Echipa de pescuit sportiv 
de la Potaissa Crap Club din 
Turda participă în aceste zile 
la o competiţie internaţiona-
lă, ce se desfăşoară la Macon-
ka, în Ungaria. Echipa tur-
deană este formată din: Luci-
an Papiu, Alexandru Bottyan 
şi Radu Bănete.

Competiţia internaţională 
se desfăşoară pe durata a 115 
ore, din 15 septembrie până în 
20 septembrie 2013. Obiecti-
vul declarat al echipei turdene, 
care se afl ă la a treia participa-
re la acest concurs internaţio-
nal, este clasarea pe podium.

”Asociaţia Potaissa Crap 
Club s-a înfi inţat din dorinţa 
de a promova în zona noastră 
pescuitul sportiv, în special 
“Catch & Release”, cu scopul 
dezvoltării pe plan local şi 

naţional a lacurilor din zonă, 
educarea şi informarea pes-
carilor despre metode con-
structive de pescuit, în vede-
rea obţinerii unor bune re-
zultate cât şi a unor lacuri 
abundente în peşte care să se 
ridice la standardele celor 

din ţările dezvoltate. Dorim 
formarea mai multor echipe 
de pescari experimentaţi cu 
care să putem participa la 
mai multe competiţii naţio-
nale şi internaţionale de pes-
cuit la crap” transmit repre-
zentanţii asociaţiei. 

Samuraii turdeni au intrat 
în cantonament

Potaissa Crap Club participă la Campionatul 
internaţional de pescuit la boiles din Ungaria
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COMUNICAT

Primăria Municipiului Turda a fost informată cu privire la Sentinţa 
Civilă nr. 10.401/2013, din dosarul 6447/117/2013, prin care instanţa 
de fond, respectiv Tribunalul Cluj, a dispus suspendarea executării 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 189/29.11.2012, 
până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anulare, precum şi anularea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Turda nr. 189/29.11.2012.

Pe cale de consecinţă, vizitarea Salinei Turda, în regim de gratuitate 
în scop de agrement – o zi în fi ecare lună calendaristică a anului (a 
doua zi de miercuri) a fost apreciată de instanţa de judecată ca fi ind 
o măsură nelegală.

Pe această cale dorim să eliminăm orice speculaţii care se pot ivi 
cu privire la promotorul deciziei de interzicere a accesului în regim 
de gratuitate în Salina Turda, în sensul că măsura ar fi  avut ca sursă 
hotărârea executivului municipiului Turda, a cărui conducere este 
asigurată de către Primarul municipiului Turda, domnul Tudor Ştefanie.

În concluzie, reiteram faptul că interzicerea aplicării sistemului 
de acces gratuit în Salina Turda, a fost dispusă nemijlocit de către 
instanţele de judecată competente, nicidecum de către Primarul 
municipiului Turda.

Administrator public
Radu CRIŞAN
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Organizatorii celei de-a do-
ua ediţii a evenimentului Tea-
tru pe Drumul Sării, Festival 
de Teatru şi Arte Performati-
ve au făcut public programul 
celor trei zile de manifestare.

Narcisa Pintea directorul 
Teatrului Municipal din Tur-
da a vorbit despre noutăţile 
ediţiei din acest an şi despre 
faptul că evenimentul coinci-
de cu împlinirea a 65 de ani 
de existenţă neîntreruptă a 
instituţiei teatrale în munici-
piul de pe Arieş.

Teatru pe Drumul Sării, 
Festival de Teatru şi Arte 
Performative ediţia a doua va 
avea loc în perioada 16-18 oc-
tombrie la Turda.

Festivalul se adresează 
atât comunităţii locale, cât şi 
comunităţii profesionale a 
actorilor şi studenţilor, care 
au ocazia să se întâlnească cu 
profesionişti renumiţi ai sce-
nei contemporane.

În acest sens prima zi de 
festival aduce un atelier de 
teatru şi dans susţinut de co-
regraful Florin Fieroiu, cu te-
ma “Body-Context-Perfor-
mance”. Accesul este liber.

“Seara la ora 19,30 are loc 
premiera pe ţară a spectaco-

lul Omul cu chitara . Regia ar-
tistică este semnată de Mihai 
Măniuţiu, scenografi a – Adri-
an Damian, muzica- Şerban 
Ursachi, traducerea – Daria 
Ioan. Un spectacol în care vă 
veţi întâlni cu Marius Bo-
dochi – actor al Teatrului Na-
ţional Bucureşti, alături de 
actori turdeni Răzvan Cor-
neci şi Flavia Giurgiu, un 
spectacol studio, care se joa-
că cu publicul pe scenă” 
transmite managerul muni-
cipalului turdean.

Pe 17 octombrie se conti-
nuă atelierul de teatru-dans 
între orele 10-13, destinat 
atât actorilor teatrului muni-
cipal cât şi studenţilor de la 
facultatea de teatru.

La ora 12 în foaierul tea-
trului turdean are loc o masă 
rotundă cu tema “Gânduri 
despre artă în timpuri post-
moderne” o temă actuală de 
altfel, o discuţie moderată de 
teatrologul Claudiu Groza, cu 
participarea actorului şi regi-
zorului Vladimir Brânduş, un 
fost realizator de emisiuni la 
Radio Europa Liberă. La eve-
niment vor lua parte mulţi 
critici precum şi vechi direc-
tori ai teatrului turdean, oa-

meni care au scris o pagină în 
istoria teatrului românesc.

De la orele 15 la 18 va avea 
loc un atelier de teatru în pre-
mieră naţională despre arta 
recitativă, cu tema “poezia şi 
tehnica subtextului”.

“Acest atelier de teatru va fi  
suţinut de actorul Ion Cara-
mitru. După ştiinţa mea în 
România, cel puţin în ultimii 
20 de ani n-am auzit niciodată 
despre un astfel de atelier. 

Cred că este un moment foar-
te potrivit să se facă aşa ceva 
pentru că în facultăţile de tea-
tru nu mai există cursuri de 
vorbire scenică din păcate...” 
subliniază Claudiu Groza, 
responsabil PR în cadrul fes-
tivalului de teatru de la Turda.

Seara la 19,30 este programa-
tă comedia “Măscăriciul” după 
AP.Cehov cu Horaţiu Mălăiele şi 
Niculae Urs, regia artistică apar-
ţinând lui Horaţiu Mălăiele.

Vineri în 18 octombrie, ul-
tima zi de festival aduce un 
program pentru cei mici. „În 
sala mare de spectacole am 
invitat teatrul Regina Maria 
din Oradea, cu trupa Arcadia, 
un spectacol muzical – Fru-
moasa şi Bestia în regia artis-
tică a lui Florian Silaghi. In-
trarea micuţilor va fi  liberă!”, 
completează Narcisa Pintea.

Ziua continuă cu cele două 
ateliere de teatru , seara se 
încheie la 19,30 cu teatrul de 
comedie din Bucureşti care 
aduce spectacolul Revizorul 
de Gogol cu Horaţiu Mălăie-
le, George Mihăiţă, Virginia 
Mirea, Valentin Teodosiu, 
Dragoş Huluba, Florin Do-
brovici, Delia Seceleanu, 
ªerban Georgevici, Gheorghe 
Dănilă, Ion Chelaru.

Cele trei zile de festival vor fi  
pline de surprize, nu vor lipsi 
lansări de carte, o mini librărie 
cu cărţi de specialitate etc.

Partenerii evenimentului 
sunt Teatrul Municipal Tur-
da, Primăria şi Consiliul Lo-
cal Turda, dar şi Consiliul 
Judeţean Cluj, aceştia fi ind 
şi sponsorii evenimentului, 
alături de Compania de Apă 
Arieş. Daciana Derda

Bodochi, Caramitru şi Mălăiele vor participa 
la festivalul de teatru de la Turda

Sala Teatrului Municipal 
Turda va găzdui în 25 sep-
tembrie recitalurile lui Ga-
briel Croitoru şi Liviu Pruna-
ru, într-un duel muzical cu 
cele două viori celebre: Guar-
neri şi Stradivarius.

Evenimentul este organi-
zat de către societatea cultu-
rală Rei Cultures Fautores.

Preţul biletelor este de 20 
şi 30 de lei şi pot fi  achiziţio-

nate de la casieria Teatrului 
şi de la magazinele Haotic 
din centrul Turzii, dar şi de la 
Palatul Cultural “Ionel Floa-
şiu” Câmpia Turzii.

Devenit deja un brand, ob-
ţinând notorietate şi admira-
tori de la un an la altul, turne-
ul Duelul viorilor organizat 
de Radio România Cultural şi 
Asociaţia Culturala Accendo 
a ajuns la a treia ediţie.

Desfăşurată pe parcursul a 
trei zile Expo Flora 2013 a re-
unit horticultori din Turda, 
Baia Mare, Cluj-Napoca, Sa-
tu Mare, Sibiu, Târgu Mureş, 
Ciumbrud şi Mihai Viteazu 
care au adus rodul muncii lor 
la Turda, pentru a da culoare 
şi în acest an poate celei mai 
aşteptate expoziţii fl orale din 
regiune.

Locaţia evenimentului a 
fost stabilită la Colegiul Teh-
nic Dr. I. Raţiu Turda, având 
ca perioadă de desfăşurare 
30 august – 1 septembrie.

De zilele Turzii trebuia să 
aibă loc premierea celor mai 
frumoase standuri expuse în 
cadrul evenimentului.

Potrivit Luciei Golfi n, pur-
tătorul de cuvânt al primăriei 
Turda, pentru această ediţie 
organizatorii au optat să pre-
mieze toţi participanţii, ju-
riul nu a decis care este cel 
mai frumos stand conside-
rând că toţi expozanţii au 
adus la Turda cele mai fru-
moase exponate, aceştia au 
fost recompensaţi şi cu o vi-
zită la Salina Turda.

Biletele la duelul viorilor costă 
între 20 şi 30 de lei

Expo Flora a premiat în acest an 
toţi expozaţii

Vizitatorii Salinei Turda au 
fost întâmpinaţi recent de rit-
murile celui mai democratic 
gen muzical într-un concert 
de jazz, susţinut de band-ul 
Jump, sub bagheta dirijorului 
clujean Ştefan Vannai.

În deschidere, pe scena 
amfi teatrului din mina Ru-
dolf a urcat formaţia de heavy 
metal Ghor. Aceasta a încer-
cat să cucerească publicul cu 
câteva coveruri după Phoe-
nix, Metallica, System of a 

Down, Deep Purple, dar şi cu 
compoziţii proprii.

A doua formaţie a fost una 
de jazz, cu o solistă de excep-
ţie, laureată la nivel naţional: 
Iulia Pardău. Formaţia Jump 
condusă de Ştefan Vannai, a 
oferit un spectacol de excep-
ţie, gustat de cei prezenţi.

“Am optat de această dată 
pentru un mix de jazz şi rock 
pentru a desfăta simţurile 
unui public care caută în mu-
zică libertatea, adevărurile 

cotidiene, creativitatea şi rit-
murile aspre, puternice, pro-
funde. Trupa clujeană Jump a 
făcut show de această dată în-
tr-o locaţie cu totul deosebită, 
dirijată de un mare iubitor al 
muzicii de gen, Ştefan Vannai. 
Trupa care a concertat în des-
chidere este tânără, dar pro-
miţătoare, şi cu siguranţă pe 
gustul fanilor muzicii rock”, a 
declarat Vasile Nemeş, direc-
torul general al Salinei Turda. 
 Daciana Derda

Ritmurile de jazz şi rock au răsunat 
la Salina Turda


