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Festivalul Medieval Gurghiu
În data de 19 septembrie, în incinta Parcu-
lui Dendrologic din localitatea Gurghiu, va 
avea loc prima ediție a Festivalului Medieval 
Gurghiu. În cadrul acestui festival, Asociația 
Culturală Asserculis va susține spectacole de 
teatru stradal, prezentări de arme și armuri 
și workshop-uri dedicate tuturor vârstelor. 
Vor fi prezenți meșteșugari de artă popula-
ră, care vor desluși secrete din breasla lor, iar 
evenimentul se va încheia cu un concert folk 
al trupei Focul Viu.

Vizitatorii vor fi primiți într-un spațiu de 10 
hectare pe teritoriul căruia se pot vedea peste 
350 de specii rare de arbori, dintre acestea, 
peste 100 fiind specii de arbori exotici din 
țări precum Japonia, Turcia, Australia și Sta-

tele Unite. Lacul cu lebede, cele mai drepte 
sau cele mai întortocheate specii de copaci 
vor oferi un cadru autentic celor care doresc 
să ne calce pragul.

Asupra evenimentului și a parcului, veghea-
ză Cetatea Gurghiului, documentată istoric 
în anul 1248. Cetatea a fost folosită ca loc 
de adunare pentru Dieta Transilvaniei. Mai 
mult, cetatea a jucat un rol important și la 
Răscoala din 1708.
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“Feedback-ul pozitiv primit de la elevi după 
prima ediție a Taberei de la Blaga a fost o con-
firmare a faptului că ideea prinde, elevilor le 
place și participă din plăcere la acest proiect. 
Așa că, ne-am pus pe treabă și am încercat 
să diversificăm programul pentru a doua 
ediție, ținând cont de propunerile lor. Astfel, 
am introdus lecții de limbi străine mai puțin 
populare - italiana, finlandeza, activități cu 
animale - introducere în echitație, sesiune in-
formativă despre animalele de companie, un 
joc de cunoaștere a arhitecturii clădirilor din 
Reghin și o drumeție mai lungă în Munții 
Rodnei la Tăul Știol și Cascada Cailor. Nu 
au lipsit nici activitățile de team-building, 
alimentație sănătoasă, tură pe biciclete și 
dansuri populare. În egală măsură au apărut 
și idei noi din partea echipei de organizare; 
activitatea de ,,construire mobilier curte” s-a 
dovedit a fi o reușită ca și activitățile în care 
foști elevi ai liceului nostru - acum specialiști 
în diverse domenii au împărtășit secrete din 
meseriile alese sau au fost coordonatorii 
unor workshopuri pentru actualii liceeni. 
Mulțumim colaboratorilor și invitaților 
pentru deschiderea față de acest proiect. Ur-
mează a treia ediție a taberei din acest an, 
care însă nu va fi ultima, deoarece ne pro-
punem să o reluăm și în următoarea vacanță 
de vară - Blaga Rocks!” spune prof. Katinka 
Kosztan, membru în echipa de organizare.
Din echipa de organizare au făcut parte nu 
doar profesori, ci și elevi voluntari, care au 
dorit să fie sprijin pentru reușita acestui eve-
niment. 
„Pentru mine, tabăra de vară organizată 
de Liceul Tehnologic “Lucian Blaga” a fost 
o experiență ce m-a ajutat să îmi dezvolt 
abilitățile de voluntar și să cunosc diverse 
persoane, învățând lucruri noi din diferi-
te domenii de la acești oameni deosebiți. 
Jocurile recreative, drumețiile și discuțiile 
purtate în cadrul taberei, cât și implicarea 
membrilor și a participanților m-au făcut să 
fiu mândră de liceul unde îmi urmez studiile 
și de oamenii care au avut această inițiativă.” 
Riana Cioloca, elev voluntar. 
Participarea elevilor în număr mare și inte-
resul acordat a demonstrat faptul că Tabăra 
de la Blaga a fost și este un eveniment de ca-
litate. 
„Tabăra BlagaRocks a reprezentat un mod 
plăcut de a ne depăși limitele și de a ne 

cunoaște voința, răbdarea și devotamentul. 
Timpul petrecut împreună ne-a arătat că li-
ceul este locul în care zâmbim, locul în care 
ne cunoaștem și ne acceptăm unii pe alții 
pentru ca în echipă să putem obține orice 
ne propunem. Dedicarea cadrelor didacti-
ce în această tabără ne-a făcut să ne simțim 
mândri că suntem <<elevii de la Blaga>>, 
transformându-i pe profesori în prietenii 
noștri și parteneri de încredere în aventură. 
Activitățile desfășurate în această a doua 
ediție a taberei ne-au ajutat să trezim la viață 
spiritul creativ și să descoperim copilul din 
sufletele profesorilor noștri. Este o experiență 
pe care fiecare dintre noi ar repeta-o și care a 
creionat pe filmul vieții noastre momente de 
care ne vom aminti cu drag peste ani.” a pre-
cizat Antonia Botoi, participant. 
La începutul lunii septembrie, mai precis în 
perioada 1 – 3 septembrie se va desfășura 
ediția a treia a Taberei BlagaRocks. 

Tabăra BlagaRocks și-a consumat a doua ediție
În această vară s-au desfășurat două ediții a Taberei Blaga Rocks, două ediții care s-au dovedit a fi cu adevărat un demers educativ de succes.
Ediția a doua s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, în perioada 10 – 12 august. În prima zi, elevii au luat parte la atelier de creație mobilă de curte, tură pe biciclete la Parcul Dendrologic din 
Gurghiu, dansuri populare, dar și introducere în echitație. 

Codruţa ROMANŢA
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De-a arhitectura la Liceul Silvic Gurghiu 
Chiar dacă anul 2020 a fost un an atipic din multe puncte de vedere din pricina pandemiei, anul școlar 2020-2021 a început pentru clasa a XI-a B de la Liceul Silvic din Gurghiu cu entuziasm. 
Coordonați de arhitectul Bianca Bărbieru și profesorul Alexandrina Șerban, elevii acestei clase au pornit proiectul „My School can be Cool”, inițiat de Asociația ,,De-a arhitectura”, proiectul fiind 
susținut de Ordinul Arhitecților din România.

Bianca Bărbieru este arhitect voluntar în 
cadrul programului ,,De-a arhitectura”, un 
program educațional de mare amploare, 
gândit de Asociația cu același nume. ,,Din 
program fac parte peste 700 de arhitecți vo-
luntari, care-și defășoară activitatea în multe 
școli din țară. Există programe pentru copii 
de grădiniță, până la cei de liceu, în cadrul 
cărora copiii învață despre arhitectură, des-
pre mediul construit, cu ajutorul profesoru-
lui. Programul se desfășoară într-un tandem 
profesor-arhitect” spune Bianca Bărbieru. 
Proiectul are la bază apropierea elevilor de 
spațiul construit, precum și să ,,descopere 
avantajele și dezavantajele create de spațiile 
de învățare, dar și să-și imagineze cum și-
ar dori să fie școala lor”. ,,E important să 
învățăm astfel de lucruri pentru că noi, prin 
natura noastră, ne desfășurăm activitatea în 
mediul construit de mâna omului. Ne poa-
te influența starea de spirit, modul în care 
percepem lucrurile. Este important să știm 
care este valoarea unei clădiri, să fim critici 
cu ce se construiește în jurul nostru. Copiii 
e important  să își dea cu părerea despre ce 
s-a construit în locul unde ei trăiesc. Ei per-
cep altfel spațiile în care trăim. Unul dintre 
exercițiile pe care le facem și mi se pare una 
dintre părțile cele mai frumoase ale proiec-
tului, este în care noi facem macheta, iar pe 
aceasta noi punem niște emoticoane: vesel, 
supărat, în funcție de cum se simt copiii în 
spațiul respectiv. Și este interesant să vedem 
diferența dintre părerea lor și părerea profe-
sorilor. De cele mai multe ori este diferită” 
spune Bianca Bărbieru despre necesitatea și 
importanța învățării arhitecturii încă de la 
grădiniță. 

„My School can be Cool”

În cadrul proiectul desfășurat la Liceul Sil-
vic din Gurghiu, denumit „My School can 
be Cool”, copiii învață pe parcursul anului 
școlar noțiuni despre arhitectură, despre me-
diul construit, despre ce înseamnă să fii ar-
hitect, cu ce se ocupă un arhitect. ,,Totodată 
învață și despre meseriile conexe arhitecturii, 

adică ce face un urbanist, ce face un peisa-
gist, învață despre scara obiectelor, despre ce 
înseamnă o machetă. Practic învață despre 
un proces pe care arhitecții îl folosesc în mod 
uzual care se numește <<design thinking>> 
și anume cum ajungi să construiești ceva și 
de ce alegi să construiești în acel fel” specifică 
Bianca Bărbieru. 
Cum anul școlar a fost unul diferit, elevii ală-
turi de arhitect și profesor au fost nevoiți să 
desfășoare o parte din activități online. ,,Une-
le activități le putem face online, de exemplu 
la începutul cursului vizităm diferite clădiri 
de pe întregul mapamondul. Îmi place să le 
arăt copiilor tipuri de școli și modul în care 
ele sunt construite cu resursele existente. De 
ce au fost construite așa, să ne gândim cum e 
vremea acolo, de ce materiale dispun și astfel 
să ajungem încet, încet la proiectul nostru, 
să vedem cum este vremea la noi, cum ră-
sare soarele, ce materiale avem la dispoziție. 
Însă când a venit vremea să facem macheta, a 
trebuit să amânăm puțin pentru că n-am pu-
tut să realizăm fiecare la casa lui o machetă. 
Așa că am făcut pentru ei lucrurile mai in-
teresante, dându-le posibilatea să întâlnească 
un peisagist, Alex Mexi, care cunoaște foarte 
bine zona noastră și care a studiat Castelul 
Rakoczi Bornemisza și Parcul Dendrologic 
din Gurghiu Acesta le-a povestit copiilor 
despre această meserie, ce presupune” adau-
gă Bianca Bărbieru. 
O altă întâlnire online, a fost cu arhitectul 
Corina Croitoru, membru al proiectul ,,De-a 
arhitectura” care a oferit elevilor informații 
despre ce înseamnă Fundraising. Aceasta a 
fost o lecție importantă din cadrul proiectu-
lui pentru că elevii au reușit să strângă bani 
prin forțele proprii pentru a contribui la 
construcția proiectului. 
,,Anul acesta, din pricina pandemiei, nu au 
fost foarte multe clase înscrise, așa că am 
reușit să obținem finanțarea fără a mai tre-
ce prin procesul de selecție. Însă copiii și-au 
dorit și ei un ban pentru că altfel ai satisfacția 
când reușești și tu prin forțele proprii să 
susții proiectul. Așa că ne-am gândit să fa-
cem, iar elevii au venit cu ideea de a face 

căsuțe pentru păsărele pe care le-au realizat 
în atelierul liceului împreună cu tâmplarul 
angajat. Căsuțele au fost apoi vândute online. 
Nu am strâns o sumă fabuloasă, undeva la 
400 de lei, dar copiii s-au bucurat că au putut 
ajuta proiectul” precizează Bianca Bărbieru. 

Cum se desfășoară?

Profesorul care se înscrie în cadrul progra-
mului își alege elevii alături de care dorește 
să lucreze. ,,Elevii, în general când îi scoți 
dintr-o sală de clasă sunt foarte fericiți. Am 
încercat de fiecare dată, cât de mult se poate 
să ne desfășurăm activitatea afară pentru că 
arhitectura este în strânsă legătură cu natura. 
Dacă nu s-a putut afară, am stat în sala de 
clasă sau am studiat macheta în sala de sport. 
Mi-a plăcut ca de fiecare dată să avem un alt 
cadru de desfășurare ca să fie ceva nou, inte-
resant. Învățarea activă este foarte importan-
tă pentru ei. Arhitectura este o disciplină în 
care se înglobează multe alte discipline. Am 
putut să vorbim și despre geografie, despre 
istoria liceului, despre ecologie, care sunt 
materialele ecologice și cum le putem păstra 
în timp. Totul începe cu prezentarea, copiii 
îmi prezintă împrejurimile, care este locul 
preferat de petrecut pauzele. Apoi studiem 
despre cum arată o școală ideală, facem ma-
cheta școlii care este importantă pentru că 
în acest fel ei fac cunoștință cu planul de ar-
hitectură, despre cum se reprezintă o ușă, o 
fereastră în plan, scara obiectelor, economia 
lor” spune Bianca Bărbieru. 
Anul acesta au făcut chestionare în școală 
printre elevi și profesori pentru a vedea ce își 
doresc în școala lor. Dintre toate au fost alese 
trei idei, iar dintre acestea s-a votat ideea pre-
ferată și așa au ajuns la un amfiteatru. ,,Apoi, 
cu ideea, cu schițele și macheta, am mers 
la direcțiune pentru a le prezenta proiectul 
și a vedea care este cel mai bun spațiu să îl 
construim. Am fost foarte norocoși pentru 
că am avut sprijinul direcțiunii și ne-au spri-
jinit. La final, proiectul este trimis la ,,De-a 
arhitectura” unde se face o selecție de proiec-
te, iar dacă proiectul este câștigător, se obține 

și finanțarea, care este susținută de Ordinul 
Arhitecților din România” precizează Bianca 
Bărbieru.  
Liceul Silvic din Gurghiu se află deja de o 
bună perioadă de timp în renovare, iar ele-
vii își desfășoară activitatea în spații anexe. 
Acesta poate fi și motivul pentru care elevii 
și-au dorit un amfiteatru în aer liber pentru 
a petrece pauzele într-un spațiu amenajat, 
un spațiu care va deveni multifuncțional 
unde vor putea să își ia prânzul, să discute, 
înconjurați de copaci.
,,De la început ne-am împărțit în echipe. 
Unii s-au ocupat de partea online a proiec-
tului, alții s-a ocupat de partea vizuală, unii 
s-au ocupat de machetă astfel încât fiecare 
copil a avut o anumită sarcină. La fel a fost și 
acum la partea practică. La construirea amfi-
teatrului, elevii au fost ajutați de doi angajați 
ai liceului” menționează Bianca Bărbieru. 

Ce se dorește?

Bianca Bărbieru își dorește ca după finali-
zarea acestui proiect, tinerii să fie cetățeni 
activi în comunitatea din care fac parte. 
,,Mi se pare important să îți dedici câteva 
ore din timpul tău unui proiect în care tu 
crezi și îți place să te implici. Mi-ar plăcea ca 
mai departe și ei să se gândească la această 
activitate pentru a se implica la rândul lor 
în diverse proiecte. Mi-ar plăcea ca atunci 
când văd o clădire de patrimoniu să știe să 
o prețuiască, să fie critici atunci când aleg 
anumite materiale de construcții, să fie cri-
tici la ceea ce construiește municipalitatea în 
localitatea lor. Să meargă cu propuneri spre 
administrația locală și să spună ce își doresc. 
Mi-ar plăcea ca după acest proiect să fie ac-
tivi în comunitate” concluzionează Bianca 
Bărbieru. 
Astfel că, din toamnă, când elevii Liceului 
Silvic din Gurghiu se vor întoarce la școală, 
vor putea folosi acest amfiteatru, rodul mun-
cii lor.

Codruţa ROMANŢA

În data de 21 august s-au împlinit 139 de ani de la nașterea lui Augustin Maior, inventatorul 
reghinean care a pus bazele telefoniei multiple.
În acest sens, începând cu data de 23 august, suntem invitați să îl descoperim pe Augustin 
Maior prin intermediul fotografiilor, în cadrul unei expoziții organizate în fața Centrului de 
Informare și Promovare Turistică din Reghin. 
Expoziția ce poate fi vizitată până în data de 17 septembrie, conține fotografii din arhivele 
personale ale nepoților lui Augustin Maior – Mircea Neagoș (Cluj Napoca) și Emil Maior 
(Reghin), dar și a profesorului Ioan Tușnea.

Expoziție în memoria lui Augustin Maior,  la 
Centrul de Informare Turistică din Reghin

Acțiunea de donare de sânge inițiată de Asociația ”Our Lifetime” continuă la Reghin. Ediția 
a șasea se va desfășura în data de 9 septembrie, începând cu ora 8.00 și se va desfășura în sala 
de ședințe a Primăriei Municipiului Reghin. 
Pentru ca și această acțiune să fie un succes, se caută minim o sută de persoane, dispuse să 
doneze sânge. ,,Am dorit ca evenimentul <<Sânge din REGHINUL Meu>> să fie un obicei 
sănătos al reghinenilor, care să se poată repeta lunar. Am calculat, am planificat și am setat 
obiectivele. Notează-ți în agendă ori fă o rezervare de pe acum și convinge-te pe tine sau mă-
car un(o) prieten(ă) să participe la ediția a VI-a a evenimentului. Data de 9 septembrie 2021, 
între 8:00 și 13:00, într-o zi de JOI, te așteptăm în sala de ședințe a Municipiului Reghin, 
pregătiți pentru o ediție specială, cu un invitat special.
Alături de noi va fi și Camelia Vasilica Săbădean. Sigur ai auzit de dânsa, fie din funcția de 
asistentă la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Mureș, fie pentru că este târgumureșeanca 
ce a donat peste 54 litri de sânge pe o perioadă de 30 de ani. Drept răsplată, americanii au 
proiectat imaginea dânsei în Times Square - NY și au vorbit despre gestul făcut. Pentru a 
crește eficiența vă rugăm la sosire să completați formularele specifice și consultați indicațiile 
și contra-indicațiile de pe https://www.transfuzie-mures.ro” spun organizatorii. 

În 9 septembrie donăm „Sânge din Reghinul meu”! 
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Program educațional ,, Da, Poți!”

,,În cadrul acestui program vrem să adu-
cem un plus comunității și copilașilor. Acest 
proiect a luat viață din nevoia dezvoltării 
unei educații emoționale mai bună pentru 
copilași. Cum în ultimul timp pandemia și-a 
pus amprenta și asupra copilașilor dorim să 
venim în sprijinul acestora și să le dezvoltăm 
abilitați de relaționare, de autocunoaștere, 
de dobândire a încrederii și recunoașterea 
emoțiilor de zi cu zi. Pas cu pas vom învăța 
cum să ne gestionăm emoțiile, cum să gă-

sim soluția potrivită. Cum știm că cel mai 
mare ajutor sunt părinții, proiectul nostru 
va începe cu o campanie de informare și 
conștientizare, în care vom avea specialiști 
invitați pentru a vorbi despre dezvoltarea 
copiilor, despre integrare și acceptare, despre 
conștientizarea autismului. Vom avea invitați 
din domeniul medical care ne va aduce 
informații utile pentru fiecare părinte despre 
partea medicală și pași de urmat pentru fie-
care copilaș în parte precum și specialiști din 
domeniul psihologiei, care vor discuta des-
pre dezvoltarea copiilor, integrare în școli și 
despre programul educațional ce va urma să 
îl desfășurăm” precizează Alina Farkaș, psi-
holog, președintele asociației Zori Kids. 
După acest eveniment de informare, proiec-
tul continuă cu un program adresat tuturor 
copiilor cu vârste între 4 și 9 ani, program 
care cuprinde mai multe ateliere de dezvol-
tare personală de conștientizare a emoțiilor 
utile pentru toți copiii.
,,Proiectul educațional ,,Da, Poți!” are ca scop 
dezvoltarea deprinderilor necesare pentru fi-
ecare preșcolar și școlar mic. Curriculumul 

programului ,,Da, Poţi!” cuprinde cinci mo-
dule corespunzătoare celor cinci fundamen-
te socio-emoţionale: încredere, perseverenţă, 
organizare, înţelegere și rezistență. Aceste 
module ajută la conștientizarea emoțiilor și 
găsirea unor soluții în apariția problemelor 
comportamentale.  
Definirea operaţională a abilităţilor socio-
emoţionale în termenii unor comportamen-
te concrete și observabile, pentru a-i ajuta 
pe copii și părinţi să înţeleagă ce presupu-
ne încrederea, perseverenţa, organizarea, 
colaborarea și rezilienţa emoţională, acest 
program a adoptat principiile analizei com-
portamentale, care presupun definirea în 
termenii unor comportamente observabile 
și concrete a tuturor acestor aspecte pe care 
copiii trebuie să și le însușească la sfârșitul 
acestui program. Aceste aspecte sunt valabi-
le nu doar în cazul procesului de predare a 
acestor comportamente ci și în cazul celui de 
evaluare” precizează Alina Farkaș. 
Programa educaţională (curriculum)
Curriculum programului „Da, Poţi!” cuprin-
de 5 module corespunzătoare celor cinci fun-

damente socio-emoţionale: încredere, perse-
verenţă, organizare, înţelegere și rezistenţă. 
Astfel, fiecare modul cuprinde activităţi pe 
care le pot desfășura copiii. Activităţile au 
fost elaborate pe baza sugestiilor făcute de 
educatori și sunt în acord cu nivelul de dez-
voltare al copiilor preșcolari prin utilizarea 
păpușilor, cântecelor și poveștilor. 
Programul „Da, Poţi!” introduce copiilor 5 
personaje (regăsite sub forma unor păpuși): 
Ioana cea încrezătoare, Petre cel perseverent, 
Ovi cel organizat, Ina cea înţelegătoare și 
Radu cel rezistent. De asemenea, fiecare per-
sonaj are un cântec pe care copiii îl pot cânta 
pentru a-și consolida achiziţiile. În manual 
sunt indicate o serie de povești în care sunt 
exprimate abilităţile pe care copiii le asimi-
liează.

Asociația Zori Kids din Reghin organizează în parteneriat cu Primăria Municipiului Reghin programul educațional ,,Da,Poți!”. Programul debutează cu o campanie de informare, ce se va 
desfășura în data de 17 septembrie de la ora 17.00, la Casa de Cultură ,,Eugen Nicoară” din Reghin. Evenimentul se adresează fiecărui părinte care dorește să afle informații necesare din dez-
voltarea copilului. Campania va avea ca scop informarea părinților și a locuitorilor din Reghin despre conștientizarea autismului, despre dezvoltarea copiilor și nivelul de dezvoltare a acestora, 
conștientizarea diagnosticului, dar și care sunt pașii de urmat.

Codruţa ROMANŢA

Despre efectele dispariției insectelor cu prof. ing. Laszlo Levente

Este tot mai vizibilă în ultima perioadă 
dispariția anumitor insecte și în special 
dispariția fluturilor. Oamenii de știință au fă-
cut anumite avertizări legate de impactul pe 
care l-ar avea dispariția anumitor specii de 
insecte. În ultimii ani, folosirea pesticidelor 
care distrug insectele și dăunătorii a crescut.  
Despre acest subiect am vorbit cu inginerul 
horticol Laszlo Levente, profesor la Liceul 
Silvic din Gurghiu. 
Pe lângă flori, Laszlo Levente organizează 
expoziții de fluturi exotici datorită dorinței 
de a arăta nu doar farmecul florilor, ci și 
frumusețea fluturilor. ,,Fac asta pentru a în-
cerca să conștientizăm importanța acestor 
insecte, care poate la prima imagine nu ne 
spun nimic. Fluturii, moliile sunt în număr 
de aproximativ 250 de mii de specii, care au 
un rol important în biodiversitate, în pole-
nizare. 
Dacă ne gândim la molii, care sunt de fapt 
tot fluturi, dar ele zboară noaptea și le vedem 
mai puțin, ele sunt foarte importante pentru 
polenizare, care astăzi din păcate suferă niște 
schimbări dramatice. Consumul excesiv de 
pesticide pe care omenirea îl folosește, face 
să dispară segmente largi de insecte poleni-
zatoare printre care și fluturii. Aceste lucruri 
ducând la niște discrepanțe uriașe, la pro-
bleme economice și putem spune chiar la 
distrugerea ecosistemului, ajungând să per-
turbe viața noastră de zi cu zi” spune Laszlo 
Levente.
Așadar, folosirea de pesticide și tendința 
noastră de a optimiza culturile agricole au 
un impact major. ,,Acest lucru face să nu mai 
existe habitate naturale prielnice dezvoltării. 
În același timp mă gândesc inclusiv la cositul 
ierbii. Mare parte din fluturii pe care-i avem 
în țară își depun ouăle pe anumite ierburi, pe 
anumite flori, care în cultura asta intensivă, 
de creștere a animalelor, nu mai au habitat 
unde să-și depună ouăle. Dacă nu mai au ha-
bitat nu se pot dezvolta, nu mai apare larva, 
drept urmare se oprește un ciclu de dezvol-
tare, practic dispar. Și atunci ajungem să ne 
mirăm de ce nu mai sunt fluturi” precizează 
Laszlo Levente. 
Laszlo Levente explică faptul că totuși ,,mai 
sunt oameni conștienți de acest lucru nociv a 

culturilor agricole intensive, ajungându-se la 
o înțelegere, un așa-zis compromis, astfel în-
cât la 4 – 5 hectare de teren agricol să se cre-
eze niște enclave de jumătate de hectar unde 
să se lase plantele specifice zonei respective. 
Să fie un așa-zis adăpost al insectelor benefi-
ce, al fluturilor. Toate acestea își au rolul lor 
în echilibru, de a fi sursă de hrană pentru 
păsări. În aceste habitate ele se pot dezvolta”.

Ce se întâmplă dacă dispar complet?
Laszlo Levente: Dispariția, de exemplu a al-
binelor europene, duce la dispariția fructe-
lor. Nu o să mai avem cireșe, grâu, porumb, 
nu o să mai avem nimic. Un studiu amplu 
spune că dispariția polenizatorilor ar duce la 
blocarea omenirii în câțiva ani.

Ce ar trebui să facem?
Laszlo Levente: Ar trebui să fim corecți. 
Dacă am respecta reguli elementare nu am 
ajunge în astfel de situații. Și ar trebui să nu 
ne gândim doar la profit. De ce să stropesc 
culturile ca să am recoltă mare, iar vecinul 
să aibă albinele moarte, iar celălalt să nu aibă 
pomi fructiferi? Trebuie să trăim responsabil 
și să nu ne ascundem după false motive de 
autoapărare. 
De ani de zile se scot de pe piață anumite 
produse, anumite pesticide care sunt consi-
derate ca având efecte dăunătoare. Se scoate 

de pe piață un insecticid cu o anumită de-
numire, dar apare același insecticid sub altă 
denumire. De fapt, nu se întâmplă nimic, 
pentru că interesul producătorilor de pesti-
cide este mare. 
Un mare producător de medicamente are și 
divizie de semințe, dar și o divizie producă-
toare de pesticide. Altfel spus, dacă cumperi 
semințele de roșii de la X firmă, pentru a 
crește mari trebuie să le stropești. Ele cresc 
mari și frumoase, tu le mănânci și descoperi 
că te îmbolnăvești. O să mergi tot la divizia 
de medicamente, practic tot de la ei vei lua și 
medicamentul adecvat. 
Eu, de exemplu, am făcut un test. Am cum-
părat un produs, o substanță care se folosește 
pentru roșii, pentru ardei. Nu am folosit-o la 
legume, dar am încercat să văd ce efect poate 
avea asupra florilor. Am folosit produsul la 
cerceluși, care au făcut trei sepale și o frunză, 
practic o anomalie. În loc să aibă patru sepa-
le. Dacă a avut efect asupra fuchsiei, asupra 
cercelușilor, imaginați-vă ce efect poate să 
aibă asupra omului. 

Produsele bio și eticheta
Laszlo Levente: Vedem cât de mult rău fac 
chimicalele, substanțele care sunt adăugate 
în alimente, care toate se rezumă la o stare de 
boală generală: stări de obezitate, probleme 
de ficat, sistem imunitar. Și-atunci oamenii, 

pe bună dreptate doresc să se întoarcă spre 
natură și să încerce să trăiască mai sănătos. 
Se spune că soluția ar fi reîntoarcerea spre 
produsele bio.
Dacă am reuși să facem niște bule mari unde 
să facem culturile în așa fel încât să ținem 
toate lucrurile sub control, să știm toate sur-
sele pământului, atunci am reuși să facem cu 
adevărat produse bio. Dacă am respecta și 
moralitatea de a crește sănătos plante și nu 
am folosi insecticide, pesticide, îngrășăminte 
și am trece spre permacultură, ar fi ideal, dar 
este destul de greu. 
Totuși, există o tendință pe piață în care oa-
menii folosesc îngrășăminte mai puține, mai 
prietenoase, pentru a produce acest segment 
de legume, căruia i se atribuie și denumirea 
de bio pentru a fi mai ușor de vândut, dar bio 
înseamnă să nu avem poluatori nici în stân-
ga, nici în dreapta. Vorbim de curenți de aer 
care sunt aduși de peste tot. 
Pe de altă parte, sunt comercianți care 
reușesc să găsească o soluție pentru creșterea 
vânzărilor. Ș aici mă refer la faptul că nu 
vând produse bio, dar adaugă în denumirea 
produsului/firmei această sintagmă. Spre 
exemplu, scrie mare BIOmorcovi, iar pe eti-
chetă nu are nimic legat de asta. 

Viitorul sunt tinerii!?
Laszlo Levente: Cel mai important lucru 
este să revenim la viața tradițională pe care 
au trăit-o părinții noștri, bunicii noștri, cu 
responsabilitate față de semeni, față de fami-
lie. Asta ar fi soluția. Și spun asta pentru că 
dacă mergeți pe malul râului vedeți că e plin 
de mizerie. Din ce cauză? Pentru că pe co-
piii noștri nu îi mai învățăm să aibă grijă de 
natură, să facă curățenie în curtea lor, să nu 
arunce mizeria la voia întâmplării. Dacă ei 
nu sunt crescuți în așa fel încât să fie respon-
sabili de faptele lor, să crească într-un mediu 
în care să vadă că părinții nu aruncă mizeria 
pe geamul mașinii în trafic etc., nu rezolvăm 
nimic. Dar nu ajunge ca tinerii să fie soluția, 
ci noi trebuie să îi învățăm!

Laszlo Levente e pasionat de natură, de frumos, având drag de tot ce înseamnă flori și fluturi. Pasiunea pentru flori este moștenită de la părinți și este strâns legată și de pasiunea pentru fluturi. 
,,Întotdeauna florile împreună cu fluturii ne indică frumusețea naturii și sunt într-o legătură” spune Laszlo Levente. 
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Muzeul de Ştiințe Naturale „Ştefan Kohl” și Parcul Tineretului 
din Reghin vor beneficia de fonduri europene REGIO

Proiectul cu titlul „Îmbunătățirea calității 
vieții populației din Municipiul Reghin”, are 
o valoare totală de aproape 21,13 milioane 
lei, fiind finanțat în cadrul axei Programului 
REGIO care asigură ”sprijinirea regeneră-
rii orașelor mici și mijlocii, prin oferirea de 
sprijin pentru revitalizarea fizică, economică 
și socială a comunităților defavorizate din re-
giunile urbane și rurale”. Valoarea finanțării 
nerambursabile în acest proiect este de 
21.135.533,16 lei, reprezentând 98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului, diferența 
constând în contribuția beneficiarului la 
cheltuielile eligibile și neeligibile. Termen fi-
nalizare proiect: până la 31.12.2023.
 „Aceste sume, cumulate prin 6 proiecte, a 
căror valoare totală depășește 21 milioane 
euro vor asigura modernizarea mai multor 
obiective din municipiul Reghin. Este vorba 
de o creșă, o grădiniță și o școală din cadrul 

celui mai mare liceu tehnologic al orașului. 
Pe lângă acestea, în oraș se implementează 
și un important proiect de mobilitate urba-
nă, iar prin Axa Prioritară 13 sunt susținute 
investițiile în modernizarea unei școli și a 
unei străzi, la care, de acum, s-au adăugat 
Muzeul de științele naturii, precum și Parcul 
Tineretului. În acest fel, noi susținem muni-
cipalitatea pentru a revitaliza urbea, în bene-
ficiul celor peste 33.000 locuitori”, a declarat 
domnul Simion Crețu, director general ADR 
Centru.
Principalele activități prevăzute în proiect 
sunt:
Pentru Muzeul ”Stefan Kohl” vorbim de 
importante lucrări de reamenajare, supra-
etajare și modernizare a corpului de clădi-
re unde va funcționa, conform exigențelor 
contemporane, muzeul cu scop didactic al 
științelor naturii. În cadrul ansamblului de 

clădiri de pe strada Vânătorilor, în suprafață 
desfășurată de peste 2.000mp, imobilul unde 
a funcționat Muzeul ”Stefan Kohl” își va păs-
tra funcția, dar se va desființa învelitoarea 
existent, șarpanta și planșeul de lemn, iar clă-
direa se va demola parțial, cu păstrarea cor-
pului dinspre stradă: Biblioteca. Prin proiect 
se va realiza o structura nouă, cu tâmplării 
interioare și exterioare noi, finisaje moderne 
și instalații modificate, unde vor fi amplasate 
noile dotări, achiziționate în cadrul aceleiași 
cereri de finanțare.
Pentru Componenta ”B” a proiectului, în 
Parcul Tineretului se va realiza un spațiu 
public adecvat cerințelor moderne privind 
spațiile publice. Parcul este situat la 1 km de 
Muzeul de Științele Naturii. Aici se vor reali-
za: piste de biciclete, două zone de joacă pen-
tru copii, cu împrejmuire specifică, o zonă 
de fitness stradal și se va amenaja o zonă 

pentru seniori, cu mese și bănci. De aseme-
nea, s-au prevăzut o zonă cu jocuri de apă, 
un skate park dotat cu rampe specifice aces-
tui sport, dar și o zonă în care cei doritori își 
vor putea suspenda hamacele. Întregul parc 
se va dota cu mobilier stradal, iar în zona 
sa centrală se va  amenaja o zonă de eveni-
mente, cu un mic amfiteatru în aer liber. În 
privința accesibilității, a fost regândit siste-
mul circulațiilor auto, pentru a permite un 
confort mai bun al pietonilor și o mai mare 
siguranță în utilizare. Practic, asta înseam-
nă că se vor elimina accesul auto și parcarea 
existentă, iar întregul acces auto va fi altfel 
reglementat, în timp ce în zona de margine 
se vor amenaja 17 locuri de parcare. Întregul 
parc va fi dotat cu camere video, un hotspot 
wifi și sisteme de iluminat ecoeficiente.

La mai puțin de o lună de la contractarea proiectului prin care Școala Gimnazială „Florea Bogdan” și strada Apalinei din municipiul Reghin vor fi modernizate cu fonduri europene, un nou 
contract în valoare totală de peste 4,6 milioane euro va asigura reabilitarea și modernizarea Muzeului de Științe Naturale ”Stefan Kohl” și a Parcului Tineretului din zona centrală a orașului. Și 
aceste resurse financiare provin din bugetul Axei Prioritare 13 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – gestionat la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. 
În acest fel, ADR Centru coordonează investiții în valoare totală de peste 21 milioane euro în Reghin, pentru dezvoltare urbană, pentru îmbunătățirea mobilității și pentru reabilitarea infrastruc-
turii educaționale.

,,Mureșul creativ și multicultural” la 
Muzeul Etnografic din Reghin 

,,Prin acest proiect ne propunem să 
cunoaștem și să facem cunoscut deopotrivă 
patrimoniul cultural material și spiritual, 
local, dar și din alte județe,  făcând apel la 
nuclee identitare, care exprimă creativitatea 
populară a oamenilor de aici, diferențiată  
în cadrul unor obiceiuri și a unor grupuri 
meșteșugărești prin care s-au transmis va-
lori, credințe, tehnici de lucru, motive orna-
mentale, materii prime, produse, de-a lungul 
mai multor generații.
Practicarea unor meșteșuguri  are o conti-
nuitate îndelungată  în județul Mureș, ca de 
altfel pe întreg teritoriul țării, acestea evolu-
ând în mare parte în legătură cu ocupațiile 
de bază. Treptat, s-au diferențiat și s-au spe-
cializat devenind mărci definitorii ale spe-
cificului cultural-etnic care ne oferă acum 
posibilitatea de a înțelege sufletul, preocupă-
rile, ocupațiile, mitologia, universul celor ce 

au trăit pe aceste locuri” a transmis Roxana 
Man, directorul Muzeului Etnografic ,,An-
ton Badea” din Reghin. 
În acest scop sunt invitați meșteșugari din 
Mureș, din Glodeni, Hodac, Reghin, dar și 
din județul  Harghita. 
Programul cuprinde:
Luni, 6 septembrie - orele 10.00 -13.00 
- atelier de împletit coșuri din nuiele, cu 
meșteșugar din Glodeni        
Marți, 7 septembrie - orele 10.00 -13.00 - 
atelier de confecționat ceramica la roată, cu 
meșter olar din Corund
Miercuri, 8 septembrie - orele 10.00 -13.00 
- atelier culinar,  specific bucătăria săsească - 
lichiu Hanklich
Joi, 9 septembrie - orele 10.00 -13.00 - 
demonstrații și atelier de confecționat fluie-
re, meșter din Hodac

În perioada 6 - 9 septembrie 2021 Municipiul Reghin și Muzeul Etnografic ”Anton Badea” vor 
organiza o serie de ateliere creative abordând diverse teme etnografice, sub denumirea ”Mureșul 
creativ și multicultural”. 

Municipiul Reghin, prin Direcția  Asistență Socială,  vă informează că în perioada  
23.08.2021 – 29.09.2021, se va desfășura activitatea de distribuire a  pachetelor de igienă,  
acordate categoriilor defavorizate ale populației, prin intermediul POAD 2018-2020, tranșa 
IV, astfel: între orele  9.00 -15.00 - în zilele lucrătoare (luni, marți, miercuri, joi) și între orele 
9.00 – 13.00 – vineri 
Distribuirea pachetelor se va face la sediul  RAGCL SA Reghin,  str.  Apalinei, nr.93A, jud.
Mureș. Beneficiarii pachetelor cu produse de igienă distribuite  sunt: beneficiarii de ajutor 
social aflați în plată la data distribuirii; beneficiarii de alocație de susținere a familiei aflați în 
plată la data distribuirii. Ridicarea personală a ajutoarelor distribuite sub forma produselor 
de igienă se face în baza prezentării actului de identitate valabil,  însoțit de dovada încadră-
rii în categoria de beneficiari.

Distribuirea pachetelor de igienă prin programul POAD 
2018 – 2020, tranșa IV
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Verde la compost
Dintotdeauna am avut o admirație aparte pentru toamnă, comparativ cu celelalte anotimpuri, asta deoarece e precum o doamnă în etate care se remarcă printr-o alunecare plină de înțelesuri. 
Inițial, preia din seva crudă a primăverii pe care o transformă în nectarul expus al verii din care desprinde, mai apoi, lăsându-se purtată prin soare, vânt și ploi, către pământul din care naște 
culoare, miresme și rod. Creează, astfel, noi conținuturi de materie și energie, iar cu desaga plină, ne așază confortabil în aparenta veșnicie a zgârcitei ierni.

Mi-e greu să mă abțin să nu devin nostalgi-
că, atunci când compar acest ciclu firesc al 
naturii, cu un nechibzuit obicei de-al nostru 
care, din comoditatea specifică vremurilor, 
este ridicat la rang de simbol. Mă refer aici 
la tendința generală de a ne descotorosi cu 
ușurință de lucruri vechi (sau noi), ori chiar 
și de cele pe care nu le mai putem folosi sub 
formă directă. Mai pe șleau spus, am ajuns să 
aruncăm într-un (prost) stil mare, pe când, 
iată, natura ne învață despre entuziasmul de 
a continua sau chiar despre frumusețea de a 
o lua de la capăt, folosindu-ne de beneficiile 
bagajului deja existent. 
Scriind despre obiceiuri, mi se rostogolește 
în gând o vorbă de-a lui Mark Twain care, 
firește, are o cuprindere mult mai vastă de-
cât subiectul prezentului articol, sunând cam 
așa: “Cu cât e mai greu de justificat un obicei, 
cu atât e mai greu să scăpăm de el”. Dacă ar 
fi să evaluăm cele spuse, funcție de contextul 
în care ne aflăm, n-ar strica să recunoaștem 
că motorul care a declanșat tendința genera-
lă de a arunca în exces este puternic angrenat 
în nevoile pe care fiecare dintre noi încer-
căm să le satisfacem impulsiv și cu asupra 
de măsură. Cel mai probabil, acest instinct 
a derivat din lipsa unei securități și a unei 
siguranțe după care mulți tânjeau cu 30 de 
ani în urmă. În pofida aspectelor relatate, 
fără îndoială, trăsăturile definitorii ne sunt 
date din strămoși și ar trebui să fie legate 

de bunele tradiții, nu de proastele obiceiuri, 
astfel că ne-ar prinde bine dacă am (re)în-
cepe să le practicăm. Măcar din curiozitate, 
pentru început, asta deoarece timpul de-
monstrează cum lipsa noastră de conștiință, 
privind mediul înconjurător, o vom plăti cu 
efort și cu asupra de nevoie. 
Așa stând lucrurile, cu toții am constatat, 
deloc surprinzător, că deșeurile generate se 
apropie destul de mult de cantitățile bunu-
rilor achiziționate, indiferent că vorbim aici 
de hrană, textile, electrocasnice sau mobili-
er; și câte și mai câte. Lucrul cel mai cuprin-
zător pe care îl putem realiza este acela prin 
care ne scuturăm de comoditate, trecând la 
acțiune. 
Cu ce începem? Cu toate precauțiile luate 
în ceea ce privește hazardul cumpărăturilor. 
Apoi, îmbrățișând o activitate pe care fiecare 
dintre noi o poate realiza la el acasă, impli-
cându-se voluntar în scăderea cantităților de 
deșeu direcționate înspre depozitare, și anu-
me: COMPOSTAREA. 
Așadar, ce este compostul? În primul rând, 
este o tradiție la care s-ar putea apleca și cei 
tineri. La ce ne-ajută? Din ce anume îl reali-
zăm și care sunt pașii de parcurs pentru a-l 
produce? Pentru cei care nu au specializări 
în horticultură și nici nu-și planifică să aloce 
timp studiului acestui domeniu vast, noi, cei 
din echipa Asociației de Dezvoltare Interco-
munitară (ADI) Ecolect Mureș, am realizat 

o mică sinteză referitoare la cele mai impor-
tante aspecte ce susțin îndemnul Compos-
tează la tine acasă!
În timpul de față, în urma parcurgerii 
informațiilor de mai sus, ați devenit cumva 
tentați să vedeți ce rezultate ați avea, dacă le-
ați pune în aplicare? Sau, din contră, se poate 
ca o parte dintre voi să aveți într-atât de mul-
tă experiență, încât ați adăuga chestiuni pe 
care le considerați esențiale pentru o rețetă 
de compost finalizată cu succes.  Indiferent 
în care dintre aceste două categorii vă aflați, 
Asociația Ecolect Mureș vă anunță, cu bucu-
rie, despre faptul că, începând cu data de 6 
iulie și până la data de 10 septembrie 2021, vă 
așteaptă să vă înscrieți la concurs!
Astfel că, sub logo-ul “COMPOSTEAZĂ LA 
TINE ACASĂ!” se dorește premierea celor 
mai creative prezentări, realizate începând 
cu sezonul de primăvară - vară și până-n 
toamnă târzie, asta deoarece nici iarna nu 
mai e ce a fost pe vremuri. 
Înscrierea la concurs se va realiza din mo-
mentul în care te hotărăști să participi, dar 
nu mai târziu de 10 septembrie 2021! 
Ce ai de făcut? Parcurge următorii pași: 
 - Începe să compostezi!
 - Pentru a te înscrie în concurs: Pregătește o 
scurtă prezentare care să cuprindă și câteva 
fotografii ale materialului biodegradabil pe 
care îl vei utiliza în realizarea compostului și 
trimite-le la adresa de e-mail concurs@adi-
ecolectms.ro până la data de 10 septembrie 
2021!
 - Pentru a putea câștiga: Fotografiază stadiile 
compostului realizat și trimite aceste mate-
riale la adresa de e-mail menționată mai sus 
până la data de 01.11.2021. 
Ce vom face noi? 
 - Îți vom sta la dispoziție cu informații ori de 
câte ori ni le vei solicita.
 - Te premiem cu unelte și alte articole ne-
cesare în activitatea ta proprie de grădinărit.
Ca urmare a înregistrării tale în concurs, te 
îndemnăm să urmărești site-ul www.adie-
colectms.ro, precum și pagina Facebook a 
Asociației (ADI Ecolect Mureș), pentru a fi 
la curent permanent cu alte detalii, inclusiv 
cu cele referitoare la Regulamentul prezen-
tului concurs. 
Concursul pe care l-am adus în atenția 

dumneavoastră nu este un final de proces, 
ci servește ca supliment al proiectului - pi-
lot pe care îl desfășurăm, din iunie și până 
în decembrie a.c., în colaborare cu Asociația 
Focus Eco Center și cu sprijinul neîntârziat 
și esențial al Primăriilor partenere, aferente 
unităților administrativ teritoriale Bălăușeri, 
Brâncovenești, Daneș, Gălești, Gănești și Râ-
ciu. Până la ora actuală, sub îndrumarea temei 
alese: CULTIVĂ. HRĂNEȘTE-TE. COM-
POSTEAZĂ. REPETĂ, au fost organizate și 
desfășurate primele acțiuni de conștientizare 
în perimetrul comunelor menționate, astfel 
că, în luna iulie, caravana ADI Ecolect Mureș 
a ajuns în Gănești, Râciu și Brâncovenești, 
iar în luna august am interacționat cu o parte 
din localnicii interesați, stabiliți în comune-
le Gălești și Bălăușeri. La solicitarea UAT-
urilor, precum și la imboldul colaboratori-
lor noștri din cadrul Asociației Focus Eco 
Center, vor avea loc în viitor alte acțiuni de 
conștientizare similare, planificate concomi-
tent cu perioada desfășurării târgurilor loca-
le sezoniere, evenimente la care vor participa 
într-un număr semnificativ atât localnici, cât 
și turiști interesați în a achiziționa produse 
comercializate cu aceste ocazii. 
Acțiunile pe care Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Ecolect Mureș a decis să le 
demareze în această direcție, privesc necesi-
tatea de aliniere la normele europene vizavi 
de atingerea obiectivului anual de reducere a 
cantităților de deșeuri municipale eliminate 
prin depozitare.  Pornind de la implementa-
rea unor metode de redirecționare de la de-
pozitare a deșeurilor biodegradabile genera-
te în mediul rural, având la bază dezvoltarea 
unor activități de informare și conștientizare 
a populației privind importanța colectării 
separate a deșeurile biodegradabile, dorim 
să marșăm asupra beneficiilor transformării 
acestora în îngrășământ natural. 
Fie că apelăm la ajutorul containerelor indi-
viduale speciale pentru compostarea deșeuri 
biodegradabile (acordate cu titlu gratuit, 
prin intermediul proiectului SMIDS Mureș, 
unui procent de aproximativ 50% din totalul 
utilizatorilor serviciului de salubrizare afe-
rent mediului rural), ori la utilizarea lăzilor 
de compost ce pot fi confecționate din ma-
terial lemnos, într-un mod simplist și ieftin, 
rezultatul va fi același: vom face posibilă re-
întoarcerea compostului acasă! 
Cum putem vorbi despre sustenabilitate, 
atunci când cultura ce ne-o inoculează vre-
murile prezente este cea a consumerismului 
necugetat? Prin ce maniere am putea atin-
ge o reducere semnificativă a cantităților 
deșeurilor generate, cu asumarea evidentă a 
bătăilor de cap suplimentare, fără ca încă să 
fim forțați? Sunt doar două dintre întrebările 
ușoare ale căror răspunsuri nu vor fi ușor de 
implementat. 
Poate că această ultimă opinie este nepopu-
lară, însă experiența celorlalte state europe-
ne a tras deja un serios semnal de alarmă 
asupra României, prin care noi, cei care o 
locuim, am fost drastic atenționați asupra 
faptului că, dacă nu ne vom schimba curând 
atitudinea ca urmare a bunătății sufletului 
nostru, atunci comportamentele abuzive și 
iresponsabile vor fi trase la răspundere prin...
lege. Desigur, ne referim aici la sancțiunile 
financiare pe care vom fi nevoiți să le plătim, 
inițial, „mână cu mână” și, mai apoi, cumse-
cade, fiecare pentru cât aruncă. 
Până la o proximă întâlnire, colectivul ADI 
Ecolect Mureș vă dă verde la compost, vă 
urează spor și, nu în ultimul rând, succes la 
concurs! 

Echipa 
ADI Ecolect Mureș

Recipiente pentru compostare 
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Reporter: Despre ce activități este vorba?
Rodica Ioana Bândilă: Activitățile au fost 
inițiate de către Centrul de limbi străine 
Eureka, care s-a implicat pe parte de limba 
engleză și germană la care a fost cooptată și 
Asociația în calitate de partener și de ONG 
asociat, prin care s-a făcut recrutarea, pro-
movarea,  instruirea și activitatea voluntari-
lor, precum și diseminarea activității lor prin 
intermediul social media și mass-media.
Fiecare dintre cei 7 voluntari au împărtășit 
copiilor între 4-9 ani  din talentele lor, re-
spectiv șah (David Romanți), fotografie 
(Diana Marcu), teatru (Diana Moldovan), 
dans (Karina Danciu), desen (Szekely Szi-
lard), handmade (Dorotea Mailat), orientare 
turistică și circulație rutieră (Rareș Moldo-
van). Lor li s-au alăturat și voluntari adulți, 
specialiști în diferite domenii precum psi-
hologie (Lisa Lazăr- mindfulness, Lucian 
Casoni- kickboxing și Mihai Chiorean- foto-
graf profesionist), călărie – doamna Emma 
Barabasi, de la Centrul de Echitație Reghin.

Rep.: Activitățile s-au desfășurat cu ajuto-
rul voluntarilor liceeni. Cum i-ați convins 
să se alăture acestui demers? 

R.I.B.: Marea lor majoritate au fost liceeni, 
plus cei câțiva adulți menționați mai sus. Nu 
au fost greu de convins, deoarece mesajul pe 
care l-am postat pe pagina Asociației a fost 
clar și a mers la sufletul lor - Fii Supererou 
pentru o vară, ajută  copiii să învețe din ta-
lentele tale. Bineînțeles, imaginea folosită a 
fost de efect, un Superman care poartă un 
copil pe umeri și îi arată soarele răsărind la 
orizont - o imagine simbolică, care dorește să 
evidențieze zorii dezvoltării personale încă 
de la o vârstă fragedă.

Rep.: Putem spune că atelierele desfășurate 
într-o limbă străină sunt o modalitate mai 
ușoară de a-i ajuta pe cei mici să învețe lim-
ba respectivă? 
R.I.B.: Bineînțeles, pentru că se fac prin in-
termediul unor activități interactive, non-
formale, cu caracter practic, care stimulează 
învățarea rapidă, la care se adaugă starea pro-
pice dată de entuziasm și vibe-ul pozitiv. Și 
ce este mai important, e că menține și chiar 
îmbunătățește nivelul de limbă pe timpul 
vacanței care, datorită duratei ei mari, poate 
fi un factor de regres în situația în care nu se 
exersează activ, în colectivitate.

Rep.: Care a fost reacția copiilor și în același 
timp, a părinților după aceste ateliere?
R.I.B.: A fost surprinzătoare. Nu știam la 
început când am proiectat aceste ateliere 
mixte care va fi impactul - au fost o premi-
eră și pentru noi, deși anterior mai aveam 
două activități independente incluse -, dar 
pe măsură ce se derulau, am observat entu-
ziasmul copiilor și părinților, la fel al volun-
tarilor. Chiar și copiii, care la început erau 
mai timizi, au încheiat prin a fi zâmbitori 
și... fericiți, dacă ar fi să cităm cuvintele unor 
părinți: ,,Vă mulțumim pentru săptămâna 
aceasta plină de activități minunate. Vlad 
e tare fericit și asta conteaza cel mai mult.’’ 
C.L.‚’’ Subscriu. Și Irina a fost tare încântată 
de activitățile pe  care le-ați făcut.’’ B.A.
Deci, în concluzie, putem spune că proiectul 
a fost o reușită, atât profesoarele, voluntarii, 
cât și copiii împreună cu părinții, s-au decla-
rat mulțumiți de munca depusă și de rezul-
tate.

Rep.: Ce urmează?
R.I.B.: În primul rând, un eveniment 
gen Porțile Deschise inițiat de cele două 

organizații, care se dorește a fi o replică în 
miniatură, de 2-3 ore și o variantă adaptată a 
atelierelor din vară, eveniment pe care îl vom 
face public în curând, pe canalele media. 
Cert e că din toamnă,  modulele de curs vor 
fi axate pe predarea și învățarea limbilor en-
gleză și germană într-un context nonformal, 
apropiat de cel Montessori, asta din punct de 
vedere al activităților lingvistice.
Din punct de vedere al proiectelor Asociației, 
vom colabora mai departe cu tinerii și adulții 
interesați de dezvoltarea acelor soft skill-uri 
esențiale în evoluția viitorului adult, în care 
componenta emoțională este foarte impor-
tantă. Alte  activități sunt menite să răspundă 
unor nevoi imediate ale unor categorii dis-
tincte de elevi, în care vom încerca să cointe-
resăm și sponsori și firme sau persoane fizice 
care doresc progrese în domeniul educației 
pe plan local.
Mai avem și un anumit tip de activități, dar 
acestea le vom promova la timpul potrivit, 
orice surpriză nu face altceva decât să stâr-
nească curiozitate, nu-i așa? 

A fost o vară cu multe activități desfășurate de un parteneriat mixt, ONG și școală privată de limbi străine: Asociația Inovație în Educație ”Eureka” și organizația mamă, Centrul de limbi străine 
Eureka. Despre aceste activități destinate copiilor pe timp de vară am vorbit cu Rodica Ioana Bândilă. 

Ateliere de vară pentru copii, la Reghin 
Codruţa ROMANŢA
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Abordarea acestor subiecte sensibile au avut-
o în suflet părintele Botoi Andrei, preot pa-
roh al parohiei Ortodoxe Române „Buna 
Vestire și Sfânta Muceniță Filofteia” din 
Reghin și doamna profesoară Botoi Ileana, 
cadru didactic al Liceului Tehnologic „Petru 
Maior” din Reghin,  atunci când la începu-
tul primăverii au dat startul unor proiecte 
și activități în cadrul cărora copiii și tinerii 
au avut ocazia să descopere într-o atmosfe-
ră plăcută, cât de frumos este să fii român, 
să fii creștin ortodox și să-i ajuți pe cei din 
jurul tău. Toate aceste proiecte s-au realizat 
cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Pă-
rinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în 
Parohia Ortodoxă Română „Buna Vestire și 
Sfânta Muceniță Filofteia”,  din Protopopiatul 
Reghin.
Primul proiect, intitulat „Urcuș spre Învie-
re” a fost derulat în Postul Sfintelor Paști și a 
cuprins mai multe activități în cadrul cărora 
copiii au putut urca duhovnicește pe “Scara 
Învierii”.
Al doilea proiect, intitulat „Copilăria e un 
colț de rai”, a fost desfășurat în prima săptă-
mână din luna iunie și a cuprins o serie de 
activități în care copiii au descoperit prin jo-
curi că fiecare dintre noi este copil, indiferent 
de vârstă.
Prima ediție a celui de-al treilea proiect, in-
titulat „Întru Adormire lumea nu ai părăsit” 
s-a desfășurat în  decursul Postului Adormi-
rii Maicii Domnului, 1 august-16 august, sub 
forma unei tabere de vară în cadrul căreia 
s-au desfășurat o serie de activități cultural-
religioase, educative și recreative, activități 
desfășurate în parteneriat cu Liceul Tehno-
logic „Petru Maior” și Școala Gimnazială 
„Alexandru Ceușianu” din Reghin, la care 
au participat copii și tineri din toată zona 
Reghinului, dezvoltându-și astfel abilitățile, 
fiind împreună mai aproape de Dumnezeu.
În prima săptămână din post, copiii și tinerii, 
sub îndrumarea doamnelor preotese Botoi 
Ileana și Iacob Stela și cu ajutorul volunta-
rilor, au participat la un atelier de pictură pe 
sticlă, acolo unde au creionat chipul Maicii 
Domnului, al Mântuitorului și al sfinților. 
Icoanele au fost sfințite în ziua de duminică 
a praznicului Adormirii Maicii Domnului și 
expuse atât în biserica din parohie, cât și în 
ziua de Sărbătoarea  Sfinților Martiri Brân-
coveni la Hramul Mănăstirii de la Lăpușna. 
Acestea au fost vândute în decursul ambelor 
expoziții de către tinerii voluntari, îmbrăcați 

în costume populare ca semn al unității 
naționale și al dragostei de credință și de 
neam, suma fiind folosită în scop caritabil 
pentru familia unui slujitor al lui Dumnezeu, 
plecat prea devreme dintre noi.
„Lucrurile frumoase trec repede, asemenea 
proiectului nostru. Clipe de neuitat petre-
cute cu oameni minunați, bucurându-ne de 
fiecare zi și de fiecare emoție. Am învățat 
ceva nou din fiecare activitate” a precizat Ar-
deleanu Ana Mădălina, tânăr participant la 
proiect.
În cea de-a doua săptămână din post, a fost 
organizat un atelier de pictură pe lemn, unde 
tinerii și copiii, sub îndrumarea domnului 
profesor Csupan Eduard și a doamnei preo-
tese Botoi Ileana, au pictat pe lemnul Sfintei 
Cruci icoana cu chipul răstignirii Domnu-
lui Iisus Hristos. Crucile au fost expuse, de 
asemenea, la Hramul Mănăstirii Lăpușna, 
urmând ca tinerii și copiii să și le ducă acasă, 
pentru a-și  completa locul de rugăciune.
„Venind aici pentru prima oară am simțit o 
bucurie și o liniște sufletească, cum nu am 
mai simțit. Activitățile pe care le-am realizat, 
le-am făcut cu dragoste și nerăbdarea de a 
veni zilnic să-mi petrec timpul cu a doua 
mea familie. Aștept cu bucurie următorul 
proiect”, a spus Mera Claudia, unul dintre 
tinerii elevi participanți implicați în proiect.
În următoarea zi, a fost organizată activitatea 
educativă „Trăiește frumos, postește sănătos, 
crește armonios”, în cadrul căreia au fost re-
alizate dialoguri despre modul în care, prin 
post, suntem mai sănătoși și mai aproape de 
Dumnezeu atât trupește cât și sufletește, dar 
și jocuri de dezvoltare personală în care co-
piii au recunoscut după formă și miros fruc-
tele, cu care, la finalul activității, au realizat o 
salată de fructe, unul dintre deserturile deli-
cioase de post.
„Modul în care am putut reda în icoane bu-
curia Sfinților și libertatea de credință ne-a 
arătat că Dumnezeu ne iubește și ne ajută 
să obținem ceea ce ne propunem, dacă ne 
punem nădejdea în Dânsul. Jertfa Sa de pe 
Cruce pe care am creionat-o pe lemnul Sfin-
tei Cruci ne dă îndrăzneala necesară pentru 
a ne mărturisi curat credința, având nădej-
dea că El e mereu aici, cu noi, iar când va 
îngădui, vom merge sus, în brațe Sale pline 
de adevăr, iubire și fericire. Activitățile pe 
care le-am desfășurat ne-au învățat că pos-
tul este curățitor atât de suflet, cât și de trup. 
Prin post ne simțim mai liber și putem fi mai 

aproape de Dumnezeu. Mi-a plăcut mult ce 
am realizat în decursul acestor două săptă-
mâni; prin pricesne, jocuri, spectacol, ate-
liere și Seara de cateheză am putut fi mai 
aproape de Dumnezeu, împreună bucurân-
du-ne de darurile pe care Acestea ni le-a dat” 
a precizat Botoi Antonia, voluntar în cadrul 
acestui proiect.
În seara dinaintea praznicului Adormirii 
Maicii Domnului, tinerii, copiii, precum și 
voluntarii au luat parte la Seara de cateheză 
„Maica Domnului – Maica Vieții”, în care 
părintele Botoi Andrei a prezentat pe scurt 
viața Maicii Domnului, făcând-o model de 
viață celor prezenți.
Totodată, copiii și tinerii, sub îndrumarea 
doamnei preotese Botoi Ileana, au învățat și 
au cântat, în seara de 14 august,  Prohodul 
Maicii Domnului.
Duminică, 15 august, în ziua praznicului 
Adormirii Maicii Domnului, a avut loc con-
certul de poezii și pricesne, spectacol în care, 
tinerii și copiii, îmbrăcați în costume popu-
lare din diferite zone ale țării, au încântat oa-
menii parohiei cu frumoasele imnuri în ver-
suri și în note, închinate Maicii Domnului.
„Fără îndoială că un grup mic de copii, dar 
dedicat lucrului pe care îl face, poate schim-
ba lumea în bine. Acesta a fost țelul nostru 
în cele două săptămâni, la care consider că 
am reușit să ajungem cu ajutorul lui Dum-
nezeu. Am realizat lucruri pe care probabil 
nu ne gândeam că le-am fi putut face. De la 

pictatul icoanelor pe sticlă, până la pictatul 
crucilor, elemente pe care le-am prezentat 
la Mănăstirea cu hramul „Sfinții Brânco-
veni” în Lăpușna, oamenii rămânând plă-
cut impresionați de frumusețea lor, și chiar 
surprinși că acestea au fost pictate de copii 
deoarece icoanele păreau că prind viață prin 
frumusețea lor. Voluntariatul pentru mine 
a reprezentat oportunitatea de a face ceva 
pentru mine, însă și să îi ajut pe cei din jurul 
meu. Copiii au prezentat voință și implica-
re în tot ceea ce au făcut, motiv pentru care 
am simțit o plăcere deosebită și un devota-
ment în acest proiect. Desigur, acest proiect 
nu ar fi prins viață fără contribuția deosebită 
a doamnelor preotese Botoi Ileana și Iacob 
Stela. Bucuria pe care am reușit să o oferim 
familiilor la care au ajuns icoanele, va rămâ-
ne întipărită în sufletul nostru” a declarat 
Pop Daria, voluntar în cadrul acestui proiect. 
La finalul proiectului, copiii s-au întâlnit și 
au împărtășit impresii și păreri, primind  
câte o carte, în semn de lectură duhovniceas-
că, dar și diplome de excelență.

Activități dedicate copiilor la parohia Ortodoxă Română 
„Buna Vestire și Sfânta Muceniță Filofteia” din Reghin 
E plăcut să vezi că într-o lume în care adulții se îndepărtează de unitatea neamului românesc și de tradiții, iar copiilor le este rușine să-și recunoască credința, neascultând de bătrânii care încearcă 
să îi sfătuiască, există totuși persoane care încearcă să sădească în sufletul tinerilor dragostea de neam, libertatea de credință și grija față de cei din jurul lor. 

Ileana BOTOI
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CASETA REDACŢIEI

Debut cu o victorie zdrobitoare pentru Avântul Reghin, în 
noul sezon Codruţa ROMANŢA

Chiar dacă Avântul Reghin a debutat cu un 
lot din care fac parte foarte mulți juniori, re-
ghinenii au reușit o victorie chiar din primul 
meci al sezonului, astfel că la final de partidă, 
tabela de marcaj a arătat un scor de 6 – 1, în 
favoare gazdelor. 
Golurile au fost marcate de: Raul Suciu (2 
goluri), Adrian Murar (2 goluri), Daniel 
Popa, Karoly Harko. 
Echipa a pierdut mulți jucători, care au ales 
să plece la alte echipe, bazându-se în acest 
campionat pe juniorii clubului. 
Lotul echipei reghinene este format din: 
Bucin Claudiu, Hașnaș Roberto, Bugnar Că-
tălin, Chirilă Dumitru-Sergiu, Murar Adri-
an, Chirilă George-Cristian, Popa Daniel 
Andrei, Harko Karoly, Suciu Raul Manuel, 

Vrabie Valeriu, Șerbănați Marian Ciprian, 
Csegedi Hunor, Toth Iosif Krisztian, Samar-
ghitan Ionel Alexandru, Pop Mario Bogdan, 
Moldovan Raul, Pasca Raul Augustin, Enye-
di Andrei Eric, Bucur Mihai Răzvan, Baki 
Nimrod, Crișan Zachei, Raica I. Vlăduț, Gal 
Attila, Truța Florin. 
Avântul Reghin îl are în acest sezon ca an-
trenor principal pe Vilmos Stoica, director 
tehnic Enyedi Andrei, director executiv - 
Dan Răzvan, Zsigmond Zsolt – președinte, 
Tămaș Gabriel – antrenor portari, Cioată 
Viorel – delegat. 
După tragerea la sorți, Avântul Reghin va 
juca în acest sezon în seria a 9-a a Ligii a III-
a, având de înfruntat echipe bune precum: 
CSO Cugir, Gloria Bistrița Năsăud, Sticla 

Arieșul Turda, Unirea Ungheni, CS Hune-
doara, AFC Unirea 1924, Sănătatea Cluj, CS 
Ocna Mureș și Academia de Fotbal Viitorul 
Cluj.
,,O să fie un an greu, nu o să fie ușor pen-
tru că am pierdut aproape o echipă întreagă. 
Dar dacă o să avem răbdare și o să muncim 
foarte mult, cu siguranță pe viitor vom avea 
o echipă bună. Trebuie să avem încredere în 
tinerii noștri juniori pentru că anul acesta ne 
bazăm pe ei” spune Vilmos Stoica, antreno-
rul echipei. 
După o lungă perioadă în care clubul Avân-
tul Reghin s-a bazat doar pe sprijinul oferit 
de administrația publică locală, iată că în 
acest sezon, până în acest moment, câte-
va firme de renume din Reghin au decis să 

susțină fotbalul reghinean și proiectele vii-
toare ale clubului. 
Etapa a doua se va desfășura în deplasare, în 
data de 4 septembrie, pe terenul celor de la 
CS Ocna Mureș. 

Echipa de seniori a Clubului reghinean Avântul a disputat primul meci din sezonul competițional 2021 – 2022, pe teren propriu, sâmbătă 28 august, contra echipei Gloria Bistrița. Un meci 
desfășurat pe o vreme nu tocmai potrivită, dar cu multe goluri și în același timp cu multe ocazii. 

Anunț – Decizia etapei de 
evaluare inițială

 
CENGHER GABRIEL – ALEXANDRU și 

soția CENGHER MARIA-ANGELA, anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicității 
de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul ,,CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT 
(P), CARPORT, CENTRALĂ TERMICĂ, 

ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE ȘI ORGA-
NIZARE DE ȘANTIER”propus a fi ampla-

sat în comuna Răstolița, sat Răstolița, nr. 
204, județul Mureș. 

Informații privind proiectul propus pot fi 
consultate la sediul APM Mureș din Târgu-
Mureș, str. Podeni, nr.10, în zilele de: luni 
între orele 9.00 – 14.00 și marți – vineri 

între orele 9.00 – 12.00. 
Observațiile publicului se primesc la sediul 
APM Mureș, Târgu-Mureș, strada Podeni, 

nr. 10, în zilele de: luni, între orele 9.00 
– 15.00 și marți – vineri între orele 9.00 – 

12.00. 

ANUNŢURI
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