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SOCIAL
Casa familiei din Solovăstru a fost
ridicată, dar încă mai e nevoie de
ajutorul nostru

Școala de Acasă la Ardeal TV
În această perioadă când pandemia de coronavirus a perturbat educaţia elevilor, se caută
diferite soluţii pentru ca aceștia să înveţe de
acasă.
“În ceea ce privește legătura cu elevii pot să
vă asigur că s-a realizat în permanenţă. Fiecare cadru didactic, dar mai ales diriginţii,
învăţătorii au ţinut în permanenţă legătura
cu elevii și părinţii prin intermediul reţelelor de socializare, a grupurilor constituite în
acest sens. Prin aceste reţele și grupuri, dascălii comunică și trimit elevilor cursuri suport, fișe de lucru, programe recapitulative.
Modalitatea de a comunica cu elevii a fost lăsată la alegerea fiecărei unităţi de învăţământ
în funcţie de mijloacele materiale de care
dispun sau de zonă. Unele școli, mai ales cele
din mediul urban, folosesc suita de aplicaţii
educaţionale oferite sub licenţă gratuită de
google sau microsoft: G Suite for Education
și Office 365 A1 și accesează www.clasaviitorului.ro pentru activarea acestor licenţe. Alţii

JUDEŢ
S-a semnat contractul pentru asfaltarea
drumurilor la Solovăstru
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folosesc platforma Zoom sau digidaliada, în
timp ce alţii folosesc whatsapp, email, facebook” a declarat Claudiu Bîndilă, inspector
școlar general al judeţului Mureș.
La iniţiativa Ministerului Educaţiei și Cercetării, printr-un parteneriat semnat cu Televiziunea Română, s-a implementat proiectul
TeleȘcoala. După acest model și Inspectoratul Școlar Judeţean Mureș a încheiat două
parteneriate cu televiziuni din judeţul Mureș:
M9 (televiziune locală din Târgu-Mureș și
Ardeal TV – televiziune regională cu o arie
de acoperire de 28 de judeţe).
“Ministerul Educaţiei și Cercetării a realizat
un parteneriat cu TVR prin emisiunea TeleȘcoală, care se adresează elevilor din clasele terminale, clasa a VIII-a și clasa a XII-a.
Acest program se referă la materiile de examen. Așadar, noi pentru a diversifica ne-am
gândit și la ceilalţi copii și am realizat un protocol de colaborare cu televiziunea M9 din
Târgu-Mureș prin care ne adresăm copiilor

din clasele V, VI, VII și IX, X, XI. Aceste emisiuni sunt la o altă oră decât TeleȘcoala, pentru ca și cei din clasele terminale să le poată
urmări pentru a putea recapitula materia.
De asemenea, am realizat în această săptămână un protocol de colaborare cu postul de
televiziune regională Ardeal TV, axat pe clasa
a XII-a pentru materiile specifice profilului
și specializări. Mai precis istorie, geografie,
biologie, fizică, chimie, informatică pentru
acele materii care nu erau în grila de programe și pentru care nu aveam aceste emisiuni.
„Vreau să vă mulţumesc foarte mult pentru
sprijinul pe care ni-l acordați și avem aceeași
rugăminte ca aceste emisiuni să fie difuzate
la ore care să difere de celelalte televiziuni,
pentru ca elevii să aibă cât mai diversificată
informaţia” a precizat inspectorul școlar general al judeţului Mureș, Claudiu Bîndilă.
Emisiunile din cadrul proiectului Școala de
Acasă de la Ardeal TV vor fi difuzate până
la reînceperea activităţii școlare, în limba
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română vor fi susţinute de profesorii Sabin
Urzică - istorie, Alina Dan - biologie, Rodica Otilia Stavilă - geografie, Daniel Aștilean
– fizică, Nicoleta Nicușan – chimie, Szabo
Zoltan – informatică, Simona Frunză – știinţe socio umane. Nici clasele cu predare în
limba maghiară nu sunt uitate, astfel că emisiunile în limba maghiară vor fi prezentate de
profesorii Antal Levente Mihaly – geografie,
Papp Botond – fizică, Gorbai Maria Melinda
– chimie.
Activitățile din Școala de acasă de la Ardeal TV vor avea o durată de 25 de minute,
fiind difuzate de luni până vineri între orele
18:00 - 19:00 și redifuzate a doua zi între orele 13:00 – 14:00. Orarul Școlii de Acasă este
postat și pe site-ul Inspectoratului Școlar Judeţean Mureș, activitățile fiind postate și pe
pagina de Facebook Ardeal TV.
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Sfatul dermatologului în timpul pandemiei de coronavirus

Alexandra COTOI

Pe lângă îndemnul de a sta acasă, spălatul pe mâini este una dintre modalităţile de a ţine virusul la distanţă. Diana Ramona Șerban Pescar, medic primar dermatolog ne oferă sfaturi utile, în
această perioadă.
Rep.: În această perioadă este indicat spălatul cât mai des pe mâini... Pare o procedură
banală, dar cum poate fi efectuată corect?
Diana Ramona Șerban Pescar: Spălatul
mâinilor se învaţă încă din copilărie. Prezenţa acestui virus ne obligă să nu mai luăm în
glumă o îngrijire corporală firească, de zi cu
zi, ce până acum consideram a fi ceva banal.
Spălatul pe mâini ca procedură banală, de
zi cu zi, eram învăţaţi a fi făcută: la trezire
și înainte de culcare, înainte și după folosirea toaletei, înainte de masă și ori de câte ori
consideram că erau vizibil murdare.
În prezent, în condiţiile pandemiei, se insistă pe o curăţare mai frecventă a mâinilor, cu
o tehnică mai bine precizată, individualizat,
în funcţie de ocupaţia persoanei în cauză
(personal medical, funcţionari publici, vânzătoare etc.). Se insistă pe spălarea mâinilor
la intrarea în casă, precum și spălarea feţei.
Mâinile se spală cu apă și săpun cel puţin 20
de secunde, se insistă între degete, pe dosul
mâinii, la încheieturi și sub unghii. Unghiile
lungi, lăcuite, inelele, brăţările, împiedică o
curăţare completă a mâinilor și favorizează
eczema de contact locală prin rezidurile de
săpun rămase sub ele, după o limpezire insuficientă.
Rep.: Ce tip de săpun e indicat să folosim
și de ce?
D.R.Ș.P.: Săpunul lichid de asemenea, fiind
mai agresiv, distruge stratul superficial al
pielii și favorizează apariţia dermatitelor de
contact. De aceea e de preferat săpunul solid,

pentru o rezolvare mai rapidă de un consult
dermatolgic de specialitate. Toate acestea
sunt necesare a fi făcute adaptat situaţiei prezente. Spălarea excesivă pe mâini și utilizarea
de dezinfectante din abundenţă (fără a avea
contact cu mediul exterior) nu asigură o protecţie mai bună, ci induce leziuni ale pielii.
Rep.: Există vreo diferenţă în pielea copiilor și pielea adulţilor? Referindu-ne aici
dacă mâinile celor mici sunt mai sensibile?
D.R.Ș.P.: Copiii în situaţia actuală se pot
spăla pe mâini cu geluri hidratante pentru
curăţare. Ei stând în permanenţă în casă, nu
au nevoie de geluri sau soluţii dezinfectante.
Având o piele mai delicată, apariţia eczemelor de contact e mai rapidă.

opţional cu glicerină, natural sau gelurile hidratante de curăţare mai moderne.
Mâinile nu se spală chiar înainte de aplicarea
mănușilor, pentru că îngreunează aplicarea
acestora, dar trebuie spălate după ce dăm jos
mănușile. Acestea sunt preferate a fi nepudrate cu talc pentru a evita reacţiile alergice.
În condiţiile actuale e de preferat, dar și mai
igienică, utilizarea serveţelelor de hârtie
pentru ștergerea mâinilor, care se aruncă ulterior, nemaifiind nevoie de utilizarea repetată a prosopului.
Dacă folosiţi soluţii de dezinfecţie, acestea
nu se aplică pe pielea umedă, după spălare
pentru că favorizează apariţia dermatitelor

de contact. Ele se aplică pe mâinile uscate.
Rep.: E indicată folosirea cremelor în
această perioadă?
D.R.Ș.P.: Datorită spălatului mai frecvent, a
purtării mănușilor de protecţie, a utilizării
soluţiilor dezinfectante, mâinile se usucă și
favorizează apariţia eczemelor de contact.
Pentru a preveni apariţia acestora se indică
utilizarea cremelor de mâini mai frecvent decât înainte, existând în prezent firme foarte
bine adaptate acestor necesităţi. Se pot utiliza
chiar creme barieră la unele meserii.
În cazul apariţiei eritemului local, al fisurilor, a crustelor, a pruritului local, e necesar

Rep.: Ce sfat le daţi oamenilor acum, când
toată lumea este panicată din pricina acestei pandemii?
D.R.Ș.P.: Folosiţi mânuși în contact cu mediul exterior. Dezinfectaţi exteriorul mănușilor sau spălaţi-le în timp ce sunteti cu ele
pe mâini.
Nu atingeţi altă parte a corpului chiar dacă
aveţi mănuși, cu atât mai mult gura, ochii și
nasul, nici ale dumneavoastră, nici a altor
persoane. Și nu în ultimul rând, respectaţi
izolarea, nu intraţi în panică și informaţivă doar din surse verificate, reale, concrete.
Dacă ne conformăm, vom reuși să trecem
peste această situație.

Maria Precup, primarul Municipiului Reghin, a propus transferarea
bugetului destinat evenimentelor spre situaţiile de urgenţă
În ședința ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Reghin din data de 30 martie,
s-a votat aprobarea exonerării de la plata chiriei/redevenței pe terenuri și/sau construcții
aparținând Municipiului Reghin datorate de
persoanele fizice și juridice, a căror activități
sunt suspendate conform Ordonanței Militare Nr. 1/17.03.2020 și a Ordonanței Militare Nr. 2/21.03.2020, pentru perioada
01.03.2020-30.06.2020.
În cadrul aceleiași ședințe, Maria Precup,
primarul Municipiului Reghin a adus la
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cunoștința consilierilor locali faptul că
„după încheierea situației financiare trimestriale (31 martie), va supune spre aprobarea
Consiliului Local o rectificare bugetară prin
care sumele prevăzute la capitolul Evenimente culturale pe anul 2020 să fie transferate la capitolul Cheltuieli pentru situații de
urgență. Deși încă dinaintea decretării stării
de urgență s-au făcut constant achiziții de
produse dezinfectante, măști și mănuși (în
unele situații cantitățile limitate fiind cauzate
doar de lipsa stocurilor furnizorilor la nivel

național), și cu toate că momentan încă mai
există sume disponibile la capitolul Situații
de urgență, primarul consideră necesară
transferarea acestor sume pentru a preîntâmpina situațiile neprevăzute” se arată întro informare transmisă de Biroul de presă al
Primăriei Municipiului Reghin.
De asemenea, date fiind prevederile
Ordonanței Militare Nr. 4 din 29.03.2020,
primarul a dispus inițierea demersurilor în
regim de urgență în vederea realizării măsurilor de dezinfecție a tuturor scărilor de bloc

din Municipiul Reghin precum și distribuirea, prin președinții de asociații, de dispozitive cu dezinfectanți pentru fiecare scară.
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Campanie de strângere de fonduri pentru spitalul din Reghin
Alexandra COTOI
Jurnalista Paula Rusu a demarat o campanie de strângere de fonduri pentru Spitalul Municipal „Eugen Nicoară” din Reghin, o campanie intitulată „Scut pentru spitalul meu”, având ca target
suma de 200.000 de lei.

„Vă cer ajutor pentru spitalul de ACASĂ, de
la REGHIN, spitalul părinţilor noștri. Suntem izolaţi departe unii de alţii, dar nu ne
putem salva decât ÎMPREUNĂ. E nevoie de
ajutor pentru spitalul părinţilor noștri din
Reghin. Scriu în primul rând pentru toată
„diaspora” Reghinului împrăștiată prin ţară
sau prin lume, dar și pentru reghinenii de
acasă. De astăzi, după Ordonanţa de azinoapte, spitalul municipal din Reghin intră
în regimul spitalelor care trebuie să interneze
orice pacient testat sau nu împotriva COVID
19. Asta înseamnă liber la infecţii. Un spital
care are în dotare un singur ventilator. Unul!
Dar asigură intervenţia pentru cea mai largă
suprafaţă a județului: până la limita judeţelor Cluj și Bistriţa Năsăud, Valea Mureșului
și Valea Gurghiului. Avem nevoie de 200 de

mii de lei pentru un ventilator, 7 injectomate,
materiale de protecţie și dezinfectat pentru
personalul medical. Oare putem aduna împreună banii ăștia?! Haideţi să facem ce ne
stă în puteri pentru ai noștri” spune Paula
Rusu.
Diferite persoane au început deja să doneze,
adunându-se până la publicarea acestui articol suma de 10.650 de lei. Donaţiile se pot
face până în data de 27 aprilie accesând site-ul https://zidebine.galantom.ro secţiunea
proiecte: Scut pentru SPITALUL MEU-Eugen Nicoară Reghin
Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a precizat pe pagina de facebook că reghinenii sunt solidari, astfel că s-au adunat
„măști și alte echipamente de protecție cum
ar fi viziere, care au fost oferite gratuit spi-

talului de către oameni de afaceri reghineni.
De asemenea, sunt donații mici și mari, făcute de către simpli cetățeni sau companii private, toți, oameni cu suflet mare, dar și peste
60.000 lei spre a fi donați spitalului de către
Protopopiatul Ortodox Reghin.”
„Pentru că OUG emisă în urmă cu câteva
zile ne autorizează pe noi, autoritățile publice locale în calitate de ordonatori principali
de credite – să efectuăm virări de credite
bugetare, astfel încât să putem asigura fondurile necesare pentru aplicarea măsurilor
de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu COVID-19 – am inițiat un proiect
de hotărâre cu privire la rectificarea bugetară
pentru a transfera suma alocată pe anul 2020
la capitolul Evenimente Culturale, la capitolul Situații de Urgență și pentru a achiziționa

un ventilator din această sumă. Proiectul de
hotărâre va fi supus aprobării Consiliului
Local în ședință extraordinară. 1.983.000 lei
investiți de către Municipiul Reghin în primele 3 luni ale acestui an în Spitalul Municipal Eugen Nicoară. Și astăzi iată, campania
inițiată de Paula Rusu, un om drag sufletului
meu, o reghineancă a cărei fapte ne spun totul despre ce înseamnă implicare și solidaritate în aceste momente dificile! Paula, îți
mulțumesc în numele tuturor reghinenilor
și în numele tuturor pacienților care vor
trece pragul spitalului în perioada următoare și care, și datorită eforturilor voastre,
vor fi îngrijiți cum se cuvine de acești eroi
care sunt medicii și personalul medical reghinean” este mesajul transmis de primarul
municipiului Reghin, Maria Precup.

Exonerarea de la plată pentru terenuri și clădirile aparţinând
Municipiului Reghin
Pentru a veni în sprijinul micilor întreprinzători locali care în această perioadă nu își
pot desfășura activitatea pentru care au închiriat/concesionat terenuri și/sau contrucţiile aflate în proprietatea Municipiului Reghin, astfel încât nu pot încasa nici venituri,
consilierii locali au aprobat exonerarea de la
plata chiriei/redevenţei pe terenuri ori construcţii datorate atât de persoane fizice, cât

și de persoane juridice, a căror activităţi sunt
suspendate conform Ordonanţei Militare
pentru perioada 1 martie 2020 – 30 iunie
2020.
Fac obiectul prevederilor, contractele de închiriere/concesiune pentru:
- terenuri aparţinând Municipiului Reghin
pe care sunt amplasate chioșcuri, terase, re-

spectiv căi de acces care le deservesc, precum și orice alte construcţii în care se desfășoară activităţi de prestări servicii sau de
comercializare, a căror activitate a fost suspendată conform Ordonanţei Militare nr.
1/17.03.2020, respectiv nr.2/21.03.2020
- construcţii aparţinând Municipiului Reghin, având ca obiect activităţi medicale,
precum și a spaţiilor din incinta unităţilor

de învăţământ, pentru perioada suspendării
activităţilor școlare
- alte categorii de terenuri și/sau construcţii
aparţinând Municipiului Reghin închiriate/
concedionate persoanelor fizice și juridice a
căror activităţi sunt suspendate conform Ordonanţei Militare nr. 1/17.03.2020, respectiv
nr.2/21.03.2020

Lucrări de întreţinere pe strada Câmpului
Cartierul Câmpului a intrat recent în vizorul autorităţilor locale, asta după ce primarul
Maria Precup a semnat în urmă cu aproximativ două luni, contractul de finanțare
prin Programul Operațional Regional 20142020, fiind vorba de proiectul ”Asigurarea
mobilității în municipiul Reghin, județul
Mureș”. Primul sector al cartierului, de la
Kastamonu până la ieșirea spre Solovăstru,
de aproximativ 474 m va fi asfaltat prin acest
proiect de Mobilitate Urbană, proiect în care
sunt incluse și străzile Ierbuș, Salcâmilor,
Axente Sever.
Pe al doilea sector al cartierul Câmpului,
strada în formă de U, care însumează aproximativ 1,5 km se vor executa lucrări din bu-

getul local.
„Pe Strada Câmpului au fost demarate lucrări de întreținere cu piatră spartă și urmează pregătirea străzii pentru asfaltare.
Menționăm faptul că la nivelul municipiului Reghin există un proiect de modernizare a unor străzi ce va intra în procedura de
achiziții, lucrările urmând a se demara în cel
mai scurt tip posibil după atribuirea contractului” a declarat pentru Glasul Văilor, Simona Bogdan, purtător de cuvânt al Primăriei
Municipiului Reghin.
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Ioana Cheregi : “Învățăm să trăim ALTFEL, să ne dezvoltăm
aptitudini noi care cer timp, dar care vor fi foarte benefice pentru noi și
pentru întreaga noastră familie și pentru întreaga societate”
În aceste zile când majoritatea oamenilor intră în panică și devin anxioși la gândul că sunt nevoiţi să stea închiși în casă, psihologul Ioana Cheregi a acceptat să ne răspundă la câteva întrebări
ale căror răspunsuri sunt menite să aducă o stare pozitivă și să vedem oarecum o altă faţă a autoizolării.
Rep.: Anxietatea a fost dificilă și înainte
de pandemie. Cum ne afectează psihologic
această izolare?
Ioana Cheregi: Înainte de a vă răspunde
la această întrebare, ar fi indicat să definim
puțin anxietatea.
Anxietatea este ca o fugă permanentă… O
fugă continuă, care îți consumă resursele, te
epuizează și în momentul în care crezi că te
apropii de un punct de sosire, realizezi că trebuie să o iei de la capăt.
Și culmea e că… Cu cât fugi mai mult, cu atât
anxietatea crește mai mult, iar pericolul pare
că este mai tot timpul pe urmele tale. Ajungi
să fugi de un pericol, dar nici nu ști măcar
cum arată, cât este de mare sau cât de puternic este… Tot ce ști este că îți este frică.
Doar gândul că e pe urmele tale te înspăimântă și singura soluție la care te poți gândi
este fuga.
Dar, fuga nu este o soluție pe termen lung.
Crezi că este salvarea ta, dar ea este de fapt
resursa principală care îți alimentează și-ți
menține anxietatea.
Tulburările de anxietate nu apar peste noapte!
Ele se instalează încet și sigur, ajungând să
vă facă prizonierul lor. Mecanismul din spatele tulburărilor de anxietate este evitarea.
Evitarea nu vă permite să învățați nimic…Vă
ascundeți în spatele ei și astfel nu veți ști niciodată ce puteți și ce nu puteți face…
De fapt și această izolare, văzută în mod negativ, nu este altceva decât o evitare. Nu spun
că oamenii nu ar trebui să socializeze, dar
cred că în ultimii ani, socializarea a fost de
fapt o scuză de a fugi de noi înșine.
Acum ”izolarea” ne face un bine... Trebuie să
stăm cu noi înșine, să ne auzim, să ne reîmprietenim cu noi, să ne reconectăm cu noi

Ioana Cheregi: Dacă facem aceste lucruri
vom alimenta anxietatea, iar în final s-ar
putea să experimentăm atacuri de panică.
Așadar, încercați să reduceți statul în fața
televizorului, încercați să vă abțineți să mai
citiți știri cu impact emoțional ridicat pentru
că toate acestea nu vă fac bine. Faceți ceva
constructiv pentru propria persoană și pentru cei din jurul vostru.
Rep.: Această pandemie afectează și viaţa
copiilor, care aveau o rutină prin mersul
zilnic la grădiniţă, la școală. Cum îi putem
ajuta să se descurce cu tot ce se întâmplă în
jurul lor?
Ioana Cheregi: Petreceți timp de calitate cu
ei!

înșine, cu partenerii și cu copiii noștri.
Majoritatea problemelor de natură comportamentală la copii și adolscenți veneau
din lipsa de atenție pe care adulții o ofereau
acestora. Când le spuneam părinților că ar fi
bine să renunțe la câteva ore de muncă și să
își petreacă mai mult timp cu copiii sau cu
partenerii lor, parcă le ceream să renunțe la
o parte din ei.
Acum învățăm să trăim ALTFEL, să ne dezvoltă aptitudini noi care cer timp, dar care
vor fi foarte benefice pentru noi și pentru
întreaga noastră familie și pentru întreaga
societate.
Învățăm în momentul de față să punem frână vieții haotice pe care ”cică” am trăit-o,
învățăm să ne ascultăm partenerii și copiii,
învățăm că banii nu sunt totul pe acest pământ și că în fața morții suntem egali.
Izolare... Față de cine? Suntem cu familiile,
cu animalele noastre de companie, avem internet și putem comunica via video, avem
vecini (cei care stăm la case) cu care putem
comunica de la distanță...
Eu personal cred că am fost mai izolați social înainte de pandemie, când stăteam toată
ziua pe Facebook și așteptam un Like cu disperare. Acum primim like-uri care constau
în apreciere, în îmbrățișări și în conexiunile
umane pe care le avem la dispoziție în aceste
condiții de „izolare”.
Eu cred că această perioadă cu tot răul pe
care îl aduce, va aduce și mult bine... Idea este
ce învățăm din această experiență?
Rep.: Cum am putea depăși mai ușor această perioadă?
Ioana Cheregi: Încercați să descoperiți ce
vă face plăcere să faceți, dacă aveți grădină, acum e momentul să vă ocupați de ea,
dacă locuiți în apartamente, gătiți împreună,
jucați-vă jocuri în care să includeți toți membrii familiei, citiți cărțile pe care le-ați cumpărat și nu ați avut timp să le citiți, ascultați
muzică relaxantă sau veselă, dansați, facețivă un program în care să includeți câteva exerciții fizice pentru întreaga familie,
ascultați știrile o singură dată pe zi, în rest
urmăriți filme vesele, seriale interesante și
muzică de calitate.
Faceți un program de servire a mesei pentru
că altfel o să ieșiți din această carantină cu 10
kg în plus!
Da, virusul e foarte periculos, dar vă puteți
feri de el! Cum? Stând acasă!
Rep.: Cum am putea face faţă panicii, anxietăţii provocată de coronavirus? Câteva
soluţii de a te păstra „sănătos la cap” în

perioada pandemiei și a ne păstra gândirea
pozitivă!
Ioana Cheregi: Sunt sigură că majoritatea
dintre noi am făcut față cu succes la multe situații negative pe parcursul existenței
noastre, ceea ce trebuie să facem este să ne
aducem aminte că suntem supraviețuitori
și că putem face față cu succes oricăror probleme. Unii am trecut cu bine peste traume
mult mai mari decât această pandemie. Da,
vor fi persoane care îș vor pierde viața, dar
asta se întâmpă în fiecare zi din viața noastră.
CANCERUL ia în fiecare zi pe cineva și nu
ne putem feri de el... De acest virus putem să
ne ferim... Stând acasă!
Rep.: Putem spune că frica asta e la fel de
contagioasă precum virusul...? Stresul nostru îi poate afecta și pe cei alături de care
stăm autoizolaţi?
Ioana Cheregi: Frica este într-adevăr contagioasă. Haideți să facem un exercițiu:
Încercați să vă aduceți aminte de un eveniment din copilăria dumneavoastră când
mamei sau tatălui dumneavoastră îi era frică
de ceva. Ce ați văzut pe chipul acestora, cum
v-a afectat pe dumneavoastră. Se spune că
dacă avem părinți anxioși vom avea și copii
anxioși. De aceea, urmați cele scrise mai sus,
relaxați-vă și stați în casă!
Rep.: Cât de importantă e selectarea informaţiei în această perioadă și preluarea
ei din surse credibile pentru psihicul nostru? Ne face oare bine explozia asta de știri,
statul în faţa televizorului cu telecomanda
în mână, cu telefon în căutarea știrilor pe
acest subiect?

Rep.: Distanţarea socială poate fi dificilă,
dar putem păstra și telefonic legătura cu
rudele, prietenii. Ne ajută asta în vreun fel?
Ioana Cheregi: Distanțarea FIZICĂ socială poate fi dificilă în momentul de față, dar
cred că se exagerează puțin pe tema aceasta.
Să fim realiști... Și până la această carantină
foloseam telefonul și internetul pentru a ține
legătura cu cei dragi, nu cred că erau mulți
cei care își vizitau părinții în fiecare zi și-i
strângeau în brațe. Dar acum, pentru că nu
putem să o facem, pentru că autoritățile ne
restrâng libertățile, dintr-o dată simțim nevoia să facem invers decât ni se cere. Ce face
un copil căruia i se spune: Nu pune mâna că
arde? ... Răspunsul îl aveți cu toții!
Rep.: E utilă/necesară comunicarea în aceste timpuri pentru a vorbi despre toate aceste emoții/frici?
Ioana Cheregi: Bineînțeles că este util și
sănătos să vorbim cu cei dragi despre fricile noastre. Cu sigurață și ei trec prin aceeași
situație. Este normal să ne fie frică, este normal să avem un nivel mai ridicat de anxietate în aceste condiții asta ne face să fim mai
vigilenți și mai responsabili, dar nu trebuie să
exagerăm și să o alimentăm tot timpul! Altfel
va crește, va prolifera și se va întoarce împotriva noastră.
Ca și concluzie: Pandemia va trece, depinde
de noi cum o să treacă!
Dacă vrem să trecem cu bine peste această
încercare avem o soluție...SĂ STĂM ACASA!…soluția există doar trebuie să luați decizia să faceți primul pas spre vindecare….
Voi DECIDEȚI!
Nu uitaţi: Orice început are un sfârșit și orice
sfârșit este un nou început!
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Credinţe și obiceiuri de primăvară

Ilie FRANDĂŞ

În regiunea Mureșului Superior, primăvara este un anotimp al bucuriei, al speranţei și al împlinirii, mai ales în comunităţile creștine. Odată cu încălzirea vremii, se încălzesc și sufletele oamenilor,
care sunt curăţate prin post, ca să se deschidă pentru a primi Lumina Învierii. Mi-am propus ca să descriu în cuvinte simple, câteva momente marcate în calendarul creștin, care culminează cu
marea bucurie a Învierii.

Blagoveșteniile (Buna Vestire)
– 25 martie

- Cu toate că, mai ales în localităţile așezate
spre izvorul văilor, de o parte și de alta a versanţilor Gurghiului, iarna se lungește uneori
până în aprilie, Blagoveștenia fiind considerată începutul primăverii, iar obiceiurile magice, au și ele o tendinţă mai mult pastorală,
decât hibernală, pentru că începe să dea mugurul, în noul ciclu al naturii.
- Dezlegare de pește.
- Se fac focuri prin grădini și se afumă pomii.
Se bate pământul cu o bâtă din alun, ca să
fugă șerpii. Se spune că în noaptea de Blagoveștenii, joacă strigoile (femei cu coadă, care
fac vrăji și iau laptele de la vaci). Pentru ca
cineva să le vadă, trebuie să se culce afară, sub
colţii grapei.
- Fiind o regiune pastorală, în ţinutul Reghinului, când ies oile sau vacile prima oară la
păscut, la ușa grajdului sau la poartă se pune
un lanţ, peste care trec animalele, în credinţa că așa cum se ţin zalele lanţului unele de
celelalte, să se „ţâie laolaltă” turma și cireada.

Sâmbăta lui Lazăr (Sâmbăta
Floriilor)

- Nu se lucrează afară, pentru primejdia de a
nu cădea din copaci.
- Se face pomenire după morţi, la biserică,
cu „pomnișori” (ramuri de prun, împlântate
într-un colac, împodobite cu poame și turte).

Floriile (Intrarea Domnului în
Ierusalim)

- Sărbătoare cu dezlegare de pește.
- Se duc „mâţișoare” (flori de salcie) la biserică și se sfinţesc, după care se păstrează acasă
și atunci când cineva e bolnav, se afumă cu
acestea. Se mai folosesc și atunci când vine
vreme mare.
- La reformaţi, porţile de la casele unde sunt
fete se împodobesc cu flori și ramuri de brad,
iar cei care împlinesc 14 ani sun „confirmaţi”,
la biserică, apoi fac petrecere mare.

Săptămâna Mare (între Florii
și Paști)

- Nu se lucrează munci grele. Creștinii se
spovedesc și se cuminecă. Joia Mare, la biserică se sfinţește pâinea și vinul care vor fi
folosite la Sf. Paști, iar seara se citesc cele 12
Evanghelii, pe răstimpuri, între care se trag
clopotele. Dangătul clopotelor, pe lângă ritualul sacral, are și semnificaţia alungării „vremii mari”, a primejdiilor și a trezirii spre un
nou început.
- Se răsădesc flori în grădinuţă.
- Se dă de pomană.
- Vinerea se numește „Vinerea Seacă”, se face

curăţenie în biserică, iar seara se face Prohodul Domnului Hristos.
- La romano-catolici, toată săptămâna nu
trag clopotele, ci sună un fel de toacă din
lemn.
- În Sâmbăta Morţilor se fac slujbe de pomenire, se vopsesc ouăle, cu foi de ceapă roșie.

Paștele (Învierea Domnului)
- Cea mai mare sărbătoare a creștinătăţii,
când poporul, în miez de noapte merge la
biserică să ia „lumină din lumină” primind
totodată vestea: „Hristos a înviat!”, la care fiecare răspunde: „ - Adevărat că a înviat!”
- Unii postesc, fără mâncare, de joi seara,
până la Înviere, când iau „paști” (pâine și vin
sfinţite).
- În unele sate se făcea un foc mare în apropierea bisericii care era întreţinut toată noaptea.
- La unele biserici, slujba de Înviere este continuată cu Liturghia, prelungindu-se până
aproape de ziuă.
- Ca și la Crăciun, pentru această mare sărbătoare, se îmbracă straie noi și se face joc.
- Un obicei al primăverii urmat din străbuni
în unele sate din Valea Gurghiului este „Plugarul“. Se organizează de regulă a doua zi de
Paști în Ibănești, Cașva, Adrian, Jabeniţa și
avea ca protagonist pe cel care a ieșit primul
la arat în primăvara respectivă, denumit plugar sau pogănici. Încă la Cașva și la Solovăstru se păstrează obiceiul “Plugarului”, iar la
Sânmihaiul de Pădure, cel al “Pogăniciului”.
Plugarul sau Pogăniciul sunt înconjuraţi de
feciorii satului încă din biserică, pentru a nu

se putea urca în turnul acesteia și a trage clopotul, fapt care i-ar face să piardă orice drept
asupra lui. Dar dacă plugarul nu reușește
acest lucru, el e aruncat în apă și obligat să dea
băutură și mâncare feciorilor. Dar, mai întâi
este alergat prin sat și pe câmp, unde feciorii
încearcă să-l prindă. În cazul în care plugarul
nu reușește să ajungă la biserică înaintea celorlalţi și să tragă clopotele, el are datoria de
a plăti băutura feciorilor și de a achita onorariul muzicanţilor angajaţi pentru horă. Dacă
însă feciorii nu-l prind, aceștia sunt datori să
achite cheltuielile plugarului la petrecerea ce
se organizează în ziua respectivă, precum și la
jocurile din acel an. Ceremonialul se desfășoară după ce iese lumea din biserică, feciorii
și ceterașii angajaţi pentru joc se duc la casa
plugarului cântând, îl iau de după cap, ţinându-l strâns pentru a nu le scăpa ca să ajungă
să tragă clopotele, și-l duc la râu, unde joacă
sârba toţi feciorii, plugarul e aruncat în trei
răstimpuri în apă, apoi acesta își scoate cămașa udă, o trântește prin praful drumului și
lovește cu ea pe toţi cei de faţă.
În Cașva, unde se pare că ceremonia și-a păstrat amploarea de odinioară, feciorii îl iau pe
plugar de acasă împreună cu muzicanţii și îl
duc de-a lungul râului în cântece și chiuituri.
Când convoiul ajunge în fața casei parohiale,
feciorul e aruncat în „Taina Popii“, adică în
locul unde apa e mai adâncă, de unde iese și
lovește pe cei prezenţi cu o haină umedă și
noroioasă. Aceeași desfășurare o avea ceremonia și în Solovăstru. Unii oameni consideră că dacă plugarul - adică cel care deschide
sezonul agricol - e aruncat în apă, îi belșug
bun în anul acela. Neînţeleasă rămâne pentru

mulţi dintre participanţii de astăzi la ceremonie și lovirea cu haina noroioasă. Totuși,
oricui îi place să fie lovit, pentru că aceasta
face să nu-l doară spatele la vară - în epoca
grelelor munci ale câmpului. Ceterașii cântă o melodie a plugarului care se aseamănă
cu cea de mers după mireasă, pe care alaiul
cântă și chiuie:
Noroc bun bade la plug,
Meargă-ţi bine boii-n jug,
Să fii mândră sănătoasă,
Că mi-ai spus vorbă frumoasă.
Cine mână plugul bine,
Tot mai bea și mai rămâne;
Cine mână plugul rău,
Trece pângă făgădău,
Zice că vinarsu-i rău,
Dacă nu-s bani în jașcău.
- La Fărăgău, un obicei asemănător se numește “Fuga din tău”, și ceremonialul pornea
de la un tău, din hotarul localităţii.
- Nu se doarme în ziua de Paști, deoarece pe
cei ce dorm îi doare capul tot anul.
- După ieșirea din biserică se ciocnesc ouă
roșii.
- Mâncărurile tradiţionale sunt pasca și drobul de miel. În unele locuri, coșuri cu mâncare se duc la biserică unde sunt sfinţite, pentru
ca prima mâncare de dulce, după post, să fie
în beneficiul sănătăţii.
- Ca și la Anul Nou, e bine ca cel ce intră
primul în casă să fie „de parte bărbătească.”
- A doua zi flăcăii umblă la udat, la fete, spunând:
„Am venit la dumneavoastră că am auzit că
aveţi un rozmarin verde în fereastră, am venit
să-l udăm ca să nu se veștejească”. Plata udatului este oul roșu. Obiceiul a fost preluat de
români, de la sași și maghiari.
- Nu se lucrează nici în cea de-a treia zi de
Paști, în unele sate nici în cea de-a patra,
pentru primejdie de vreme mare.
- De la Paști, până la Ispas se salută cu următoarea formulă: Hristos a înviat!, iar răspunsul este „Adevărat că a înviat!”

Săptămâna luminată (de la
Paști, la Duminica Tomi)

- Se spune că cine moare în săptămâna respectivă merge în Rai, deoarece cerurile sunt
deschise.
- Vinerea este Izvorul Tămăduirii, nu se lucrează. Se adună buruieni de leac.
Credinţele și obiceiurile sunt multe, dar
m-am referit aici doar la câteva, mai des
practicate și care dau o culoare și o atmosferă
aparte momentelor din viaţa omului și care se
repetă în fiecare an.

NR 153

6

SOCIAL

S-a dat startul nominalizărilor pentru Gala Elevului Reprezentant!
Consiliul Național al Elevilor, unica structură de reprezentare a elevilor din România,
organizează cea de-a treia ediție a proiectului
„Gala Elevului Reprezentant”. Tema propusă
pentru acest an este „Set a new goal: education for all!” și centrează atenția publică asupra incluziunii educaționale.
Cu scopul de a valorifica inițiativele de impact ale celor care luptă pentru a atenua bullyingul din școli, marginalizarea elevilor cu

Echipamente IT
pentru elevi
Inspectoratul Școlar Judeţean Mureș prin
inspectorii Gazsi Ștefan Eduard și Illés Ildikó, inspector școlar general adjunct, au
scris un proiect pentru copiii care nu beneficiază de echipament digital precum
calculatoare, tablete. Dacă proiectul va fi
finanţat, un număr de 179 de elevi care
provin din medii dezavantajate, care nu au
resurse pentru a menţine contactul online cu profesorii ar putea să beneficieze de
echipamente IT.
“Am apelat la un proiect prin care solicităm finanţare pentru Școala Profesională
din Band – 90 de elevi, Școala Gimnazială
Petelea – 39 de elevi și un al doilea proiect
pentru Școala Gimnazială din Miercurea
Nirajului – 25 de elevi, Școala Gimnazială din Beica de Jos – 25 de elevi. Concret,
am solicitat pentru aceste activităţi educaţionale, un sprijin pentru cele două cereri
de finanţare de 55.690 de euro. Ne-am încadrat în timp pentru scrierea acestui proiect, am depus aceste două cereri de finanţare pentru echipamente IT din cele patru
unităţi școlare și să sperăm că vom avea și
succes” a declarat Claudiu Bîndilă, inspector școlar general al judeţului Mureș.

cerințe educaționale speciale sau a elevilor
care provin din medii defavorizate, Consiliul
Național al Elevilor dorește să promoveze și
să premieze contribuția la un mediu echitabil
de dezvoltare și învățare.
Gala are ca scop evidențierea persoanelor implicate în dezvoltarea educației, fie
ei elevi, părinți, profesori sau membri ai
societății civile. Copiii afectați de excluziunea educațională au nevoie de ajutor din

partea celor care le remarcă problemele, iar
școlarizarea lor necesită o implicare continuă. Egalitatea dintre elevi este vitală ca
aceștia să simtă că sunt doriți într-un colectiv
și mai ales în societate.
Dacă ai remarcat o persoană care susține,
prin acțiunile sale, nevoile elevilor și luptă
pentru o educație accesibilă tuturor copiilor din România, o poți nominaliza aici:
https://gala.consiliulelevilor.ro, pentru una

dintre categoriile următoare: „Elev implicat în comunitate”, „Cel mai incluziv mediu
școlar”, „Profesor de 10”, „Părintele, agent al
schimbării” și „Inițiative pentru garantarea
accesului la educație”. Pentru a fi la curent cu
toate informațiile legate de acest eveniment,
accesează pagina de Facebook a Consiliului
Național al Elevilor.
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Zona centrală din Reghin în vizorul administraţiei locale

Miercuri 4 martie s-a desfășurat în sala mică
a Casei de Cultură „Eugen Nicoară” o întâlnire cu cetăţenii, ce a avut ca subiect reabilitarea zonei centrale a municipiului Reghin.
Dacă în trecut în această zonă era o piaţă
imensă unde locuitorii Reghinului se întâlneau pentru socializare și comercializarea
diferitelor produse, odată cu apariţia comunismului, Piaţa Centrală s-a transformat în
Parcul Central. Un loc unde arborii au fost
plantaţi oarecum haotic. Diferenţa este cât se
poate de simplă, explicată chiar de arhitectul
Robert Farczadi, cel care s-a ocupat de realizarea proiectului: „într-o piaţă se întâmplă
diferite lucruri, într-un parc se plimbă lumea”.
„Am demarat acest proiect undeva în decembrie 2018. Cred că primele faze de concept și
analize le-am făcut în primăvara lui 2019 și
de atunci tot muncim pe el. Scopul întâlnirii
de astăzi a fost acela de a găsi soluţii și a ne
adapta la ceea ce s-a spus astăzi pentru a face
lucruri mai bune pentru oraș. Foarte multă
lume m-a întrebat „tu nu ești din Reghin! De
unde știi ce se întâmplă acolo?”. Răspunsul
la această întrebare este că am studiat foarte
mult acest proiect, am venit și am stat zile întregi în Reghin, ne-am așezat în parc pe bancă. Plus că am avut multe documente de stu-

NOU!!
S-a deschis staţia ITP în Reghin
situata pe strada Carpaţi, nr
32a, vis-a-vis de Humi.
Efectuăm ITP pentru autoturisme și autoutilitare până în 3.5 t.
Programări la tel 0745351028.
Program staţia ITP:
Luni -vineri 8.00 -17.00
Sâmbătă 8.00 -13.00
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diat, studii istorice care s-au realizat în zonă,
studii de trafic, planul de mobilitate urbană.
Cred că monumentele sunt parte din noi și
trebuie să le conservăm, dar în același timp,
cred că orice intervenţie trebuie să fie onestă:
acolo unde materia istorică există și nu a fost
distrusă de-a lungul timpului, merită conservarea, dar acolo unde materia originală și
istorică nu mai este prezentă și nu mai ai un
material cât se poate de clar și curat în ceea
ce s-a întâmplat, acolo eu cred în faptul că
trebuie să fii cinstit și să nu inventezi lucruri
și să creezi o istorie care de fapt nu a fost” a
precizat arhitectul Robert Farczadi.
Cei prezenţi s-au arătat încântaţi de proiect,
discuţiile pe marginea acestui subiect nu au
întârziat să apără, cei prezenţi propunând
mici modificări asupra modelului prezentat.
„Această discuţie despre reamenajarea zonei centrale o avem din 2015. În 2016 aveam
materiale cumpărate să facem parcul central
în forma iniţială: să pavăm aleile cu piatră, să
reabilităm fântâna arteziană și să schimbăm
stâlpii de iluminat și mobilierul urban. Dar
comisia de monumente istorice de la Sibiu,
unde era și Klaus Birthler, nu ne-a dat avizul
pentru că nu am făcut săpături arheologice,
motivând că în subteran, ar exista ruinele

unei biserici. Pentru că noi știm că a fost
o piaţă agrară, știm sigur că nu există. Am
renunţat la acea idee de reamenajare și am
adus această firmă de proiectare, care să aibă
altă viziune, ţinând cont că în orașe trebuie
să existe o zonă de socializare, de relaxare.
Avem puși bani în buget pentru demararea
lucrărilor, sperăm să putem să obţinem și finanţări externe. M-am bucurat să văd că cei
din sală, deși am sperat că vor fi mai mulți
reghineni prezenți, au agreat proiectul prezentat. Mulțumesc pe această cale tuturor
celor care au participat. Pentru mine a fost
foarte important încă de la prima discuție
cu firma de arhitectură care a livrat această
variantă de proiect, ca acesta să răspundă
mai multor nevoi. În primul rând, să respecte spațiul și istoria locului, centrul istoric al
orașului. Așa cum cei avizați cunosc, orice
intervenție în astfel de zone istorice trebuie
să respecte anumite cerințe stricte, de la arhitectura spațiului, la materialele folosite. Și
când fac referire la istorie, fac referire și la
cât de frumos va complimenta un spațiu deschis arhitectura clădirilor din centrul istoric,
clădiri care, puse mai apoi în valoare prin
iluminat arhitectural, vor fi adevărate lecții
de istorie. Mai apoi, mi-am dorit ca toate cablurile care acum împânzesc zona centrală
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să fie introduse în subteran. Lucru pe care
acest proiect îl face. A fost în același timp
important ca acest spațiu central să fie un loc
în care comunitatea să se adune: copiii să se
dea cu rolele, cu bicicletele, să se joace cu jeturile de apă când e cald afară, toate acestea
în perfectă siguranță. Părinții și bunicii să
poată sta în tot acest timp relaxați la o terasa
sau la umbra copacilor. Și nu în ultimul rând,
pentru că Reghinul este un oraș cu o puternică amprentă culturală, am dorit ca acest
spațiu deschis să poate fi folosit pentru mini
concerte de vioară, pentru teatru în aer liber,
pentru târguri artizanale, activități sportive
și câte și mai câte. Mai merită amintită pista
de biciclete pe care acest proiect o propune
și pe care ne dorim în măsura în care infrastructura rutieră ne permite, aici atât colaboratorii, cât și colegii mei au fost rugați să
vină cu propuneri de soluții, să ajungem să o
integrăm într-un traseu dedicat bicicliștilor,
care să traverseze municipiul” a declarat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.
După această dezbatere, se va trece la faza
următoare, respectiv la transformarea acestui proiect în realitate și-anume proiectarea.
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Loredana Todoran - de la pasiunea pentru gătit la blogging
Alexandra COTOI
Pe Loredana Todoran am cunoscut-o în urmă cu câţiva ani, pe când participase la una dintre ediţiile de Miss Valea Gurghiului, o competiţie organizată de Ardeal TV (la vremea aceea Gliga
TV). Era încă elevă la liceu... De atunci nu ne-am mai văzut, dar am rămas prietene virtual, urmărindu-i activitatea pe facebook. Am fost încântată să descopăr pasiunea ei pentru programare,
terminând o facultate în domeniu, dar și pasiunea pentru gătit pe care le-a îmbinat într-un mod frumos. Și-a creat singură un blog, unde a început să posteze reţete care-ţi fură privirile, reţete
care te îndeamnă la un regim alimentar sănătos.

Reporter: Să o luăm cu începutul... Câteva
lucruri despre tine pentru cei care nu te cunosc...
Loredana Todoran: Am 23 de ani și am
crescut aproape de Munţii Gurghiului, mai
exact în satul Dulcea al comunei Ibănești.
Sunt proaspăt absolventă a Facultății de Automatică și Informatică Aplicată din cadrul
Universității de Medicină, Farmacie, Științe
și Tehnologie „George Emil Palade”, TârguMureș.
Rep.: Am înţeles că locuiești în Timișoara
acum. Prin ce împrejurări ai ajuns acolo?
Cu ce te ocupi?
Loredana Todoran: În cadrul facultăţii am
avut ocazia de a călătorii cu programe precum: Work and Travel în America și Erasmus, care mi-a oferit ocazia de a studia un
an în Germania. Au fost experienţe benefice
pentru mine și consider că aceste abordări
îţi oferă o altă viziune a lucrurilor. În acest
considerent am luat ca opţiune relocarea întrun oraș mai mare, cu mai multe oportunităţi
de dezvoltare profesională. Acum lucrez ca
Software Engineer la firma Canon din Timișoara.
Rep.: De unde pasiunea pentru gătit și care
a fost prima reţetă preparată de tine?
L.T.: Am fost mereu atrasă de gătit, dar
mama mea mă răsfăţa când mergeam acasă în weekend-uri de la școală, și atunci nu
prea aveam tangenţă cu bucătăria în modul
de gătit constant. Când am fost în Germania,
mi-am dat seama cât de mult contează pentru corp o alimentaţie sănătoasă și un stil de
viaţă activ. Am avut ocazia să mănânc sănătos și am fost plăcut surprinsă de schimbarea
în bine a corpului meu. Pe lângă cantina la
care mâncam, îmi pregăteam o gamă variată
de salate și un shake minune făcut de mine pe

care îl consumam după sală. De aici a venit
dorinţa de a găti și a consuma cât mai multă
mâncare sănătoasă.
Rep.: Cum ai ajuns să-ţi faci un blog culinar?
L.T.: Aceasta este povestea în care am îmbinat programarea cu mâncarea. În ianuarie,
când m-am mutat oficial în Timișoara, am
luat decizia de a îmbunătăţi abilităţile de programare prin realizarea integrală a acestui
blog culinar. De la logo până la toată partea
de interfaţă și interacţiune cu utilizatorul. Și
bineînţeles, realizarea articolelor după reţetele preparate de mine. Îmi doresc să ajut și să
inspir cât mai multă lume să se îndrepte cu
pași mici spre o alimentaţie mai sănătoasă.
Rep.: Prin ce se deosebește blogul tău culinar faţă de altele?
L.T.: După cum am spus, blogul este realizat
în totalitate de mine. Nu se axează doar pe
mâncare, conţinutul având o gamă variată
de articole: smoothie-uri realizare din fructe și legume bogate în nutrienţi și vitamin,
milkshake-uri delicioase cu îngheţată perfecte pentru zilele de vară care vor urma, dar
bineînţeles și reţete de mâncare atât vegetariene, cât și cu carne. În plus, la începutul fiecărui articol este menţionat aportul și beneficiile pe care preparatul le are asupra corpului,
un lucru care nu este des întâlnit.
Rep.: Reţetele postate și pregătite de tine
sunt preluate și adaptate ori sunt reţete proprii?
L.T.: Reţetele de băuturi sunt mai flexibile și
majoritatea sunt rețete proprii. În ceea ce privește mâncarea, adaptez reţetele și îmi place
să mă joc cu ingredientele. Postez mâncăruri
de care am fost mulţumită și pe care le recomand cu drag.

Rep.: Ce preferi mai mult să gătești: dulciuri, feluri principale?
L.T.: Nu am reţete de prăjituri sau desert,
deși îmi doresc să adaug câteva, dar cu o variantă mai sănătoasă. Îmi plac provocările în
general, iar pregătirea prânzului uneori este
o adevărată provocare, de la realizarea meniului săptămânal și până la preparare. Îmi
place că îmi pune imaginaţia la încercare așa
că prânzul cu supe sau doar fel principal, este
masa care o gătesc cu drag.
Rep.: Ai ceva cursuri în domeniul culinar?
L.T.: Nu am cursuri în domeniu, dar am avut
ocazia să particip la un Atelier de gătit în limba germană, aici în Timișoara. La acel atelier
de gătit am descoperit câteva reţete de sosuri,
care aveau ca ingredient principal ierburile
aromatice. Sosurile sunt perfecte pentru paste, carne, salate sau chiar o gustare cu pâine
prăjită.
Rep.: Ai un îngredient preferat pe care l-ai
folosi dacă ar fi posibil în orice reţetă? Ceva
care nu îţi lipsește din bucătărie?
L.T.: Sarea și piperul. Aceste două ingrediente nu lipsesc din preparatele mele. Dar recent
am descoperit puterea plantelor aromatice
asupra mâncării. Am scris un articol legat
de asta. Busuiocul mai ales îl folosesc tot mai
des în preparatele mele de paste, dar și carne.
Rep.: Gătești în fiecare zi? Ai vreun fel de
mâncare preferat?
L.T.: Da, gătesc zilnic. Îmi place să mănânc
proaspăt gătit. De ceva timp am diminuat
consumul de carne, iar efectele asupra digestiei și a corpului se simt. Mâncarea mea preferată rămâne Pizza, dar în ceea ce privește
un meniu sănătos, îmi place foarte mult spanacul cu sos alb și ou poșat.

Rep.: Îţi ies din prima toate reţetele?
L.T.: Am grijă să duc mereu reţetele spre finalul la care vreau eu să ajung. Le prepar cu răbdare și cu grijă, astfel că nu am avut prea multe reţete nereușită. Am o poveste amuzantă
totuși, la 17 ani am pregătit primul tort, surpriză pentru ziua mamei mele. Am ars primul blat și am preparat unul nou, dar chiar și
așa, rezultatul a fost unul foarte bun. Aveam
emoţii deoarece invitaţii erau neașteptat de
mulţi, iar aspectul tortului era plăcut, dar nu
știam dacă și gustul era la fel. În final, faptul
că pentru prima dată un tort a fost gata chiar
în ziua în care s-a preparat, a fost dovada că
acela a fost un tort gustos.
Rep.: Vrem nu vrem, pe lângă gustul bun al
reţetei preparate, contează și decorul farfuriei, dar și modul în care o fotografiezi...
Pentru tine cât de importante sunt aceste
aspete și cine îţi face fotografiile?
L.T.: Așa este, aceste lucruri sunt foarte importante și ţin minte vorba tatălui meu „Prima dată mănânci cu ochii, iar apoi simţi
gustul mâncării”. Și de foarte multe ori este
adevărat, tindem să fim entuziasmaţi de o
mâncare doar prin contactul vizual, fără a o
gusta mai întâi. Îmi place mult să fac meniurile mele cât mai atractive din punct de vedere vizual. Eu realizez fotografiile deoarece
consider că știu cel mai bine care este unghiul
din care preparatul gătit poate fi avantajat.
Rep.: Rămâne Ibăneștiul satul de suflet și
sursă de inspiraţie pentru reţetele tale?
L.T.: Cu siguranţă! Ibănești este locul care
m-a format și mă întorc cu drag acasă ori
de câte ori am ocazia. Mă consult cu familia
în ceea ce privește unele preparate și gătesc
frecvent mămăligă alături de tocăniţe ardelenești.

Sumele destinate Festivalului Văii Gurghiului transferate pentru combaterea COVID-19
Sumele din bugetul local al comunei Ibănești destinate Festivalului Văii Gurghiului vor fi alocate pentru prevenirea noului coronavirus. Asta a decis Consiliul Local Ibănești, care a aprobat
în ședința din data de 3 aprilie, la propunerea primarului comunei, Dan Vasile Dumitru, rectificarea bugetului local pe anul 2020 pentru ca sumele destinate Festivalului Văii Gurghiului să
poată fi alocate acțiunilor constante care se întreprind pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2 (noul coronavirus).
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Coronavirusul în Italia, văzut prin ochii mamei mele
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Mama a trăit de toate în Italia în cei 15 ani de când lucrează departe de casă. A prins și cutremure, evenimente care au speriat-o atât de tare, încât și-a făcut bagajul și preţ de câteva luni s-a
„izolat” în Reghin, departe de ţara cizmă, care se cutremura la propriu. Când apele și pământul italian s-au mai liniștit, s-a întors în locul în care a fost primită de la început cu braţele deschise
pentru a lucra... Dar acum a început epidemia transformată-n pandemie... COVID-19.
Un virus care a speriat pe rând italienii, apoi pe românii
aflaţi acolo, făcându-i pe mulţi să se întoarcă în ţara în care
s-au născut... Când a început toată nebunia coronavirusului
în Italia, mama se afla în ţară pentru o scurtă „vacanţă” în
România, venită să-și vadă copiii și nepoţii, dar a decis să
se întoarcă în Italia, înainte de data programată, pentru a-și
păstra locul de muncă. Așa că, fără frică, s-a urcat în avion și
s-a întors în Italia. Drept e că în 25 februarie, când a ales să
se întoarcă, isteria nu era atât de mare. Și-a trecut o lună de
atunci... O lună în care noi, cei de acasă, familia ei, suntem
mereu cu gândul la ea, la ei.
Dimineţile ni le începem cu un salut: Bună dimineaţa! Totul
bine la noi. La voi la fel?
E un semn scurt și o dovadă că da, rezistăm și #stămacasă.
Mama a acceptat să-mi răspundă la câteva întrebări și să fac
publică viaţa ei acolo, în vreme de pandemie.
Mama, ai trecut și prin cutremur... Ce te sperie mai mult în
momentul de faţă? Un alt posibil cutremur ori acest virus?
„Grea întrebare... Cred că sunt asemănări și diferenţe. La
începutul Ordonanţei de Urgenţă din Italia, circulau pe net
glume seci de genul: „Cutremur! Toți afară! Coronavirus! Toţi
în casă!”. La glumele pe aceste subiecte sensibile n-am mai râs,
nici pe tema cutremurului, dar nici acum. Asemănarea dintre
cele două este că ambele sunt „inamici” nevăzuţi, amândouă
îţi provoacă teamă și angoasă până în măduva oaselor. Din
păcate, Italia e o ţară seismică și cum nenorocirile nu vin singure, doar gândul unui posibil cutremur în momentul de faţă,
ar dubla cu siguranţă dezastrul din prezent. Cei din zona 1
a seismului au avut recent ușoare „legănări” de 3,3 în zona
Aquila. Diferenţa este că în cazul unui cutremur puteai liniștit,
asta în cazul în care n-ai murit sub dărâmături, să-ţi iei bagajul și să pleci din zonă, fără să pui în pericol viaţa celor care te
găzduiesc, dar în momentul de faţă cine a plecat din zona roșie
spre sud sau s-a întors în ţară, a riscat să ducă cu el și virusul”
îmi răspunde ea. Și continui cu întrebări la care o las să-mi
răspundă când și cum poate.
Locuiește în zona Emilia Romagna, a doua regiune ca număr
de contagiaţi în Italia și la mijloc între două orașe cu un număr considerabil de bolnavi. Concret, se află între zona roșie

La începutul carantinei, toți am devenit sportivi de
performanță, cu bicicleta sau pe jos, mulți au găsit o evadare
de la regulă, până când s-au sesizat autoritățile și s-a interzis
ieșirea în acest scop. Personal îmi lipsește mult și regret zilele
când eram leneșă și nu ieșeam să-mi fac cei 4,8 km sau 10 mii
de pași în aer liber, având în vedere că pistele pentru bicicliști
și pietonalele nu lipsesc pe aici”.
Respectă italienii în zona în care ești, recomandările autorităţilor de a nu ieși din casă?
Se respectă în mod considerabil toate regulile, dacă nu de
frica virusului, de frica amenzilor usturătoare și chiar a închisorii. Cred că în momentul de față o parte din restricțiile
trăite aici s-au impus și în România, statul mai mult în casă
e destul de greu pentru italieni, însă noi, badantele, suntem
învățate cu „izolarea”. Sirenele ambulanţelor sunt terorizante, ochii oamenilor sunt îngândurați și goi, la cât de expansivi
sunt ei, e ciudat să vezi că distanţa impusă este tot mai mare,
frica inamicului invizibil face din fiecare persoană un potențial
transmițător de virus.
din nord și o altă comună unde s-au impus reguli drastice,
pentru că acolo s-au infectat prima dată bătrânii dintr-un
local de activități. De acolo s-au îmbolnăvit foarte multe persoane și majoritatea bătrânilor infectați în localul respectiv,
au murit. În satul unde mama locuiește în momentul de faţă
sunt doar trei persoane decedate.
Știam ce îmi va răspunde, dar totuși ţin să o întreb asta: te-ai
gândit vreo clipă de când a început nebunia coronavirusului,
să te întorci în ţară? „În cazul unui cutremur da, aș fi plecat
în țară, în cazul de față nu, mai ales că m-am întors din România chiar în februarie, la începuturile acestui flagel. Încerc
să respect toate regulile impuse, să mă protejez și să protejez la
rândul meu pe alții! Având în vedere faptul că eu și soțul meu
lucrăm în ambiente diferite, am hotărât să facem carantina
separat, el acasă și eu în casa bătrânului pe care-l îngrijesc”.
Ce o sperie cel mai mult în această perioadă? Cu siguranţă
gândul că ar putea contracta de undeva această boală. „Teroarea mea e de a mă îmbolnăvi, nimeni nu poate ști cât de
rezistent și imun e corpul tău ca să facă față și să învingă virusul! Teroarea de a ajunge la reanimare cu un tub în plămâni!

Ai prieteni, cunoștinţe care au coronavirus?
Da... La nici 10 kilometri de comuna noastră s-au îmbolnăvit
în masă, totul a început la un centru social din satul respectiv, care parcă ironic, se numește Medicina, acolo ziua se jucau
cărți sau un joc cu bile mari gen oină, serveau cafeaua, berea
sau ceaiul și în anumite seri se dansa. Acolo, ani de-a rândul
îl duceam pe moșul meu, mare balerin să danseze. Am legat
prietenii cu unii dintre ei, învățându-mă sa dansez dansurile
din zonă. Primul bolnav din acel sat a fost unul dintre acei
prieteni, care după 5 zile s-a stins... Ne văzusem cu 12 zile în
urmă, din întâmplare... Nu ne-am dat mâna, era deja în vigoare legea distanţei, dar am stat cu frica în spate până au
trecut cele 14 de zile...
Aștept ziua în care acest flagel se va termina în toată lumea, să
reluăm cursul vieții și să devenim persoane care știm aprecia
viaţa!”
Sursa: codrutaromanta.ro

Casa familiei din Solovăstru a fost ridicată, dar încă mai e nevoie
de ajutorul nostru

Așa cum știți, în data de 19 ianuarie 2020, a
avut loc un incendiu în urma căruia o familie
din Solovăstru, cu patru copii, a rămas fără
casă și fără puținul pe care îl aveau.
„La aproximativ două ore după ce am postat
pe pagina noastră de Facebook cazul familiei
căreia i-a ars casa, într-o discuție cu părintele Ganea am hotărât să ajutăm acești oameni
să aibă o locuință nouă. De atunci, am avut
parte de nenumărate provocări și multe momente în care parcă rămâneam fără soluții.
Dar Dumnezeu a fost mereu alături de noi
și ne-a scos în cale exact oamenii de care
aveam nevoie.
Proiectul a fost inițiat și este coordonat de
mine împreună cu părintele Adrian Ganea.
Dacă eu mă ocup de partea birocratică a
proiectului, mai exact documente, contracte, comunicare cu autoritățile și cu partenerii noștri, aș vrea să știți că părintele Ganea,
colegul meu, este coordonator de șantier și a

fost în permanență alături de muncitori, a lucrat cot la cot cu ceilalți voluntari la ridicarea
efectivă a construcției. Casa a fost construită cu ajutorul banilor și al materialelor de
construcție oferite de donatori cu suflet mare.
Printre cei care au răspuns solicitării noastre
de a ne ajuta au fost atât persoane fizice, cât și
firme, oameni care ne sunt aproape în toate
proiectele pe care le desfășurăm, dar și oameni pe care până acum nu îi cunoșteam. Le
mulțumim tuturor și fiecăruia în parte!
Ne-am bucurat că pe toată durata proiectului
am avut susținerea și ajutorul domnului primar Tătar Chirilă Ilie, dar și al autorităților
locale din comuna Solovăstru, cărora le
mulțumim pe această cale.
În acest moment, casa este ridicată, acoperită și are geamurile și ușile montate. De
asemenea, s-a finalizat instalația electrică.
În perioada următoare vor începe lucrările
la încălzirea centrală și tot ce ține de finisaje

interioare. Apoi, va urma utilarea casei cu tot
ce este necesar unei familii cu patru copii și
încă unul care se va naște în curând.
Până la finalizarea acestui proiect mai este un
drum lung, așa că vă rugăm să ne fiți în continuare alături. Dacă doriți să ne sprijiniți,
puteți face donații în contul Asociației Civitas-Împreună pentru comunitate:
în lei: RO69BTRLRONCRT0441439401;
în euro: RO19BTRLEURCRT0441439401;
în
lire
sterline:
RO74BTRLGBPCRT0441439401.
În cazul în care aveți nevoie de contract de
sponsorizare, vă rugăm să ne scrieți un mail
pe adresa mg.chirtes@gmail.com.
Vă invităm să urmăriți evoluția lucrărilor la
casă, dar și informații despre alte proiecte ale
asociației noastre pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/civitassolovastru/.
Vă reamintesc că Asociația Civitas-Împreu-

nă pentru comunitate este un ONG înființat
în urmă cu doi ani care desfășoară activități
în sfera educațională, dar și socială. Dintre proiectele realizate de noi, menționăm:
after school gratuit pentru elevii din clasele primare de la școlile din Solovăstru și
Jabenița, servicii de îngrijire la domiciliu
pentru 36 de vârstnici din comuna Solovăstru, tabere la munte și la mare pentru elevi,
acțiuni umanitare pentru susținerea unor
persoane cu boli grave, acțiuni caritabile.
De asemenea, avem în derulare un proiect
european pentru înființarea și dotarea unui
centru multifuncțional în care se vor putea
desfășura activități pentru tineri, dar și pentru vârstnici.
Mihaela Chirteș,
președinte Asociaţia Civitas - Împreună
pentru comunitate
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S-a semnat contractul pentru asfaltarea drumurilor la Solovăstru
Chiar dacă ne aflăm în plină pandemie, autorităţile locale încearcă să facă tot posibilul
pentru funcţionarea normală a localităţilor.
Astfel că la Solovăstru s-a semnat la sfârșitul
lunii martie, contractul cu AFIR de finanțare
cu fonduri nerambursabile destinate dotării
compartimentului de gospodărire a comunei
în valoare de 37 000 euro + TVA, care constă
în achiziționarea de utilaje. Mai precis se vor
achiziţiona, conform contractului semnat:
tractor 4x4, remorcă pe o axă, cisternă de
apă, tocător lateral pentru tractor, măturătoare stradală atașabilă la tractor. „Acest pro-

iect se derulează prin GAL Prietenia Mureș
Harghita, iar toate utilajele ce vor fi cumpărate vor fi folosite în interesul comunităţii” a
precizat primarul comunei Solovăstru, Tătar
Ilie Chirilă.
De asemenea, în data de 7 aprilie s-a semnat contractul de achiziţie publică privind
lucrări de proiectare și execuție a drumurilor
de interes local în comuna Solovăstru, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Solovăstru”, contract
încheiat între comuna Solovăstru, în calitate
de achizitor/beneficiar și Asocierea SC PRO-

BICONS SRL și ROUTE E60 SRL, în calitate
de executant, înregistrat la Primăria comunei
Solovăstru sub nr. 1497/07.04.2020.
Durata contractului este de 12 luni, valoarea
acestuia fiind de 5.733.119,60 lei, la care se
adaugă TVA. Este vorba despre 9, 2 km de
străzi interioare asfaltate.
„Contractul a fost atribuit ca urmare a ofertei
contractantului prin anunțul de participare
la licitație SCN1062187/30.01.2020, publicat
în SICAP. Acest proiect mult așteptat de către locuitorii comunei este și cel mai mare ca
valoare financiară dintre toate proiectele im-
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plementate în comuna Solovăstru. Lucrările
vor începe după predarea proiectului tehnic
de către executant care are termen 60 de zile
și semnarea ordinului de începere a lucrărilor cel mai probabil luna iunie 2020. Rog
locuitorii comunei, care nu sunt racordați la
utilități precum apă, canal sau gaze naturale, să facă demersurile necesare, timpul fiind
foarte scurt până la asfaltarea străzilor” a
precizat primarul comunei Solovăstru.

Péter Ferenc: Capacitatea de terapie intensivă a Spitalului Județean va fi dezvoltată prin
construirea unei clădiri noi
Consiliul Județean Mureș va construi o unitate spitalicească nouă la Târgu-Mureș, în
curtea Clinicii de Boli Infecțioase, situată
pe strada Gheorghe Doja, dedicată exclusiv
tratării pacienților confirmați cu coronavirus.
Noua clădire va avea o suprafață de 1362 m
pătrați și o capacitate totală de 33 paturi ATI,
distribuite în 19 saloane.

„În urmă cu 2 săptămâni am avut primele discuții privind necesitatea extinderii
capacității ATI a Spitalului Județean. Ca
urmare a acestor discuții, Consiliul Județean
Mureș a comandat proiectul pentru realizarea investiției inițiate de Spitalul Clinic
Județean Mureș. Sunt recunoscător echipei
de proiectanți din Târgu-Mureș și Cluj-Napoca, care au elaborat într-un timp record
documentația tehnică necesară demarării
lucrărilor. Proiectanții au propus o structură
care poate fi construită într-un timp foarte
scurt, în doar câteva luni” a subliniat Péter
Ferenc, președintele Consiliului Județean
Mureș.
Pe parcursul zilei de astăzi, Primăria Muni-

cipiului Târgu-Mureș a eliberat autorizația
de construire, în regim de urgență, astfel
realizarea investiției depinde acum de decizia Guvernului. Consiliul Județean Mureș
va înainta mâine o adresă Ministerului
Sănătății, Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației pentru aproba-

rea finanțării lucrărilor. Valoarea estimativă a
investiției este de 16,4 milioane lei. Consiliul
Județean Mureș a purtat discuții prealabile cu
reprezentanții guvernului, atât la nivel teritorial, cât și la nivel central, privind finanțarea
acestei investiții, astfel avem speranța că
aceasta se va realiza și noile saloane vor fi la

dispoziția bolnavilor încă din această vară.
Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureș
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