
Pentru participare...

An de an cu ocazia organizării Zilelor Co-
munei scopul nostru este de a atrage locuitorii 
pentru a fi nu doar spectatori ci și participanți 
activi în cadrul programelor. Anul acesta un 
rol marcant au avut valorile locale, mai precis 
Muzeul Satului cu inaugurarea căruia s-a atins 
un obiectiv important, s-a împlinit un vis creân-
du-se o amintire veșnică a vremurilor de de-
mult. 

Spre bucuria noastră, toate instituțiile din 
comună, și asociațiile civile au contribuit în 
mare măsură cu noi idei care au colorat și îm-
bogățit programele zilelor comunei. Pe această 
cale ținem să mulțumim acelora care s-au imp-
licat necondiționat pentru buna desfășurare a 
Zilelor Comunei. Așadar,  mulțumirile se adre-
sează pentru:

• donațiile și îndrumarea în amenajarea 
Muzeul Satului

• țesăturile și broderiile frumos lucrate 
aduse la expoziție

• muzica și vocile talentate care au răsunat 
prin cântecele populare specifice zonei noastre

• și anul acesta ați fost prezentatorii prog-
ramelor noastre, v-ați implicat cu seriozitate și 

dedicație rezolvând cu promptitudine pe scenă 
situațiile neașteptate    

• copiilor care au participat la concursul de 
ciclism

• echipelor de fotbal pentru perseverența 
cu care participă

• ospitalitatea și mâncarea gustoasă cu care 
au fost serviți toți invitații.

• participarea copiilor, care ne-au bucurat 
cu dansurile lor pe scenă

• prezentarea și concursul pompierilor vo-
luntari alcătuind un moment aparte în progra-
mul nostru

• sprijinul financiar acordat pentru realiza-
rea programelor

• pedagogilor pentru momentele deosebite 
create pentru copii

• pozele și filmările cu ajutorul cărora mo-
mentele speciale vor rămâne amintiri  frumoase

• munca voluntară depusă pentru ca și anul 
acesta toți musafirii și localnicii să poată sărbă-
torii într-un mediu curat și prietenos

Nu în ultimul rând vă mulțumim pentru tim-
pul substanțial petrecut împreună. A fost o at-
mosferă de sărbătoare! Sperăm că și anul viitor 
vom sărbătorii alături cu toți locuitorii comunei.

Mărginean Ioan, primar

Foto: Zágoni Attila și Enikő
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Zilele Comunei Moldovenești
și Festivalul Cepei 2019

Ediția a VIII-a a Zilelor Comunei și Fes-
tivalul Cepei s-a organizat prin proiectul 
finanțat de Uniunea Europeană, ”Europa 
pentru cetățeni” și Consiliul Județean Cluj. 
Invitații noștri și localnicii în zilele de 30-
31 August și 1 Septembrie au avut parte de 
programe alese. Vineri după cum v-ați obiș-
nuit, au fost primiți musafirii din localitățile 
partenere și s-a inaugurat Muzeul Satului 
din Comuna Moldovenești.

 A urmat spectacolul de muzică și cân-
tec popular organizat în colaborare cu Aso-
ciația Var și Asociația Părinților din Moldo-
venești. Materialul folcloric a fost prelucrat  
de Palfi Jeno, primașul  orchestrei de muzi-
că populară Aranyosszek. Spectacolul ne-a 
oferit prilejul de a auzii cântece populare 
autohtone, relaționate de diferite cicluri din 
viața fiecărui om. Au cântat pe scenă Miha-
csa Orsolya și Kovacs Carla. 

Sâmbătă programele s-au desfășurat pe 
terenul de fotbal din Plăiești. De dimineață 
s-a dat startul programelor sportive. Anul 
acesta concursul de ciclism a fost o cerință 
a locuitorilor din comună. D-nul profesor 
Nagy Andras s-a implicat cu pricepere și 
devotament în organizarea acestuia. Parti-
cipanții au avut de parcurs diferite distanțe 
conform vârstei. 

Au fost premiați: 
-în categoria mini: 
I. Arkosi Dezso
II. Egei Evelin
III. Farkas Vanessa Vera

- În categoria junior:
I. Bartha Balint
II. Palfi Gellert
III. Vass Benedek

- În categoria senior:
I. Daczo Alpar

lii Gimnaziale din Moldovenești. 
 Ne-a bucurat cu prezența ei pe scenă 

artista cântecului popular Crina Prața împ-
reună cu fiica sa Alexia. Festivitatea de pre-
miere i-a bucurat pe toți participanții, copii 
și adulți în unanimitate. Cu această ocazie, 
au fost înmânate și diplomele copiilor care 
au participat la concursul de desen și com-
punere organizat la sfârșitul anului școlar.

Premianții: 
Clasele 0-I:
I. Csep Norbert
II. Nicoară David Felipe
III. Dengyel Akos Zalan
Clasele II-IV:
I. Palfi Gellert
II. Gherguț Maria
III. Călean Tunde Kriszta
 La orele serii, s-au desfășurat concertul 

formației Parno Grast și spectacolul de ope-
retă prezentată de Anamaria Dancs și Kadar 
Szabolcs, artiști ai Teatrului de Operetă din 
Budapesta. Sărbătoarea s-a sfârșit sub cu-
pola unui superb foc de artificii. 

 Duminică, 1 Septembrie, musafirii 
veniți de peste hotare, au participat la slujbe 
religioase în satele comunei. După discuțiile 
purtate cu căldură și prietenie cu inițiative 
privind colaborarea pe viitor, a venit timpul 
de a-și lua rămas bun în speranța revederii. 

Sperăm ca momentele petrecute împ-
reună să rămână amintiri frumoase, lăsând 
urme prețioase în sufletul fiecărui locuitor.

Mihacsa Erika și Vass Gyongyi 

Tabăra ”O mână de ajutor”
în Comuna Moldovenești

Asociația Umanitară Gondviselés (Pro-
vidență)  din cadrul bisericii unitariene or-
ganizează diferite programe sociale și uma-
nitare, pentru a-și ajuta semenii, care se 
confruntă cu greutățile vieții. Scopul aso-
ciației este de a ridica nivelul de trai al aces-
tor oameni. 

O astfel de activitate deosebit de im-
portantă este tabăra de clacă, ”O mână de 

ajutor” organizată anual împreună cu Aso-
ciația Tinerilor Unitarieni ”David Ferenc”. 
Anul acesta am reușit să organizăm patru 
tabere de acest fel în diferite zone cu circa 
150 de voluntari.  Majoritatea tinerilor par-
ticipanți la tabără au fost din împrejurimi și 
din județul Mureș. Una dintre aceste tabere 
a fost organizată  în comuna Moldovenești 
în perioada 1-7 Septembrie. Scopul acestei 
tabere, pe lângă ajutorul dat celor nevoiași, 
este promovarea tradiției de un secol pri-
vind solidaritatea unei comunități, al clăcii 
propriu-zis.  În cele șapte zile patruzeci de 
tineri voluntari au întins o mână de ajutor 
în primul rând oamenilor vârstnici și în al 
doilea rând au participat la diferite mun-
ci voluntare cum ar fi: curățenie, tăierea 
lemnelor, cosit, văruit, la vopsirea porților 
și gardurilor. Au prestat diferite munci  în 
biserici și locații aparținătoare acesteia,  ci-
mitire, case de cultură, etc. 

La finalul taberei am examinat rodul 
muncii noastre, sentimentele comune și 
trăirile personale.    

Mulțumim Consiliului Local, congregați-
ilor și tuturor celor care ne-au primit în ca-
sele lor, totodată și Departamentului Pent-
ru Relaţii Interetnice (DRI) pentru sprijinul 
acordat. Sperăm că munca depusă, ideea de 
a fi împreună ne-a îmbogățit atât spiritual, 
cât și sentimental, nu doar pe noi, ci și co-
munitățile  din care facem parte. 

Vagyas Attila, reprezentant al
Asociației Umanitare Gondviselés

II. Mezei Adrian
III. Bajka Istvan
La campionatul de fotbal au participat 

șase echipe. Pe primul loc s-a clasat echipa 
Bădeniului, pe locul doi echipa Vălenii de 
Arieș, iar locul trei i-a revenit echipei din 
Plăiești. În cadrul concursului gastrono-
mic s-au gătit mâncăruri gustoase specifice 
zonei din ingrediente cultivate de locuitorii 
comunei. După aprecierea juriului pe primul 
loc a fost tocănița de mânzat gătită de mu-
safirii veniți din Farmos, Ungaria, locul doi 
gulașul gătit la ceaun al echipei Vălenii de 
Arieș, iar pe locul trei s-a clasat echipa din 
Plăiești. 

 Și în acest an, copiii au avut parte de 
programe deosebite și interesante. Pedago-
gii Școlii Gimnaziale Moldovenești i-au aș-
teptat cu drag în cortul special amenajat, cu 
diferite activități cum ar fi: pictură pe față, 
fetru, picturi cu motive tradiționale, confe-
cții de păpuși. Atmosfera plăcută, și buna 
dispoziție au fost create de formația Kolom-
pos, urmată de teatrul de păpuși în limba 
română, prezentată de doamna Liliana Csa-
ki. În primele ore ale după amiezii, domnul 
primar Ioan Mărginean și-a adresat cuvân-
tul de salut celor prezenți și au fost sărbăto-
rite cuplurile  care au împlinit 50 de ani de 
căsătorie. Concursul și prezentarea organi-
zată de pompierii voluntari, fiind o noutate 
în program a fost primit cu interes de toți 
cei prezenți. 

 Scena a răsunat de cântece și voie 
bună! După dansurile populare ai invitațiilor 
din Mihai Viteazul și Tureni i-am aplaudat 
pentru prima oară pe copii ansamblurilor 
Școlii Gimnaziale din Moldovenești, secția 
română și maghiară, urmați de ansamblul 
popular Aranyosszek, prezentând dansu-
ri specifice din Vălenii de Arieș. Au cântat 
cântece populare cele două fetițe cu vocea 
de aur Antonia Miclea și Barta Timea. Micii 
violoniști au demonstrat ca perseverența și 
munca își au rodul prin sunetul dat de viori-
le lor pe scenă. A urmat producția veselă și 
dinamică a grupului de dans modern al Șco-
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Anunțuri:

• Vă aducem la cunoștință că după lungi 
tratative și cereri depuse de autoritățile lo-
cale și locuitorii satelor Podeni și Pietroasa, 
în sfârșit s-au găsit cele două firme care au 
început lucrările de astfaltare pe drumul ju-
dețean DJ 103G Moldovenești-Podeni.

• S-au aprobat autorizațiile și s-au sem-
nat contractele pentru înființarea rețelei de 
apă în satele Stejeriș și Podeni. Lucrările vor 
începe în cel mai scurt timp.

• Au fost accesate cu succes proiectele:

„Alfabetizarea digitală a locuitorilor din 
Comuna Moldovenești prin achiziționarea 
de echipamente IT, în scopul îmbunătațirii 
calității vieții”, conform PNDL 2014-2020, 
apel de selecţie deschis de GAL – Poarta 
Apusenilor, Măsura M2/6C – „Dezvoltarea 
infrastructurii de bandă largă” , proiect care 
are ca scop îmbunătățirea calității vieții po-
pulației de pe teritoriul GAL Poarta Apuse-
nilor, prin sporirea accesibilității, a utilizării 
și a calității tehnologiilor informației și co-
municațiilor (TIC) odată cu dezvoltarea 
serviciilor de bază la nivel rural. Obiectivul 
specific al investiției constă în dezvoltarea 
serviciilor de bază oferite de Comuna Mol-
dovenești, prin achiziționarea de echipa-
mente IT care vor fi utilizate exclusiv în pro-
cesul de alfabetizare digitală al populației. 

„Dotarea cu utilaje a serviciului volun-
tar pentru situații de urgență din Comu-
na Moldovenești, județul Cluj”, conform 
PNDL 2014-2020, apel de selecţie deschis 
de GAL – Poarta Apusenilor, Măsura M5/6B 
– „Dezvoltarea serviciilor de baza”, proiect 
care constă în dezvoltarea serviciilor de bază 
prin dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență în comuna Mol-
dovenești. Astfel, se propune achiziționarea 
unui tractor pentru situații de urgență, re-
morcă, lamă de zăpadă și sărăriță.

orice suspiciune. Trebuie remarcat faptul 
că toți cei 27 de contacți s-au prezentat la 
cabinet și au fost vaccinați. La începutul 
anului școlar, în colaborare cu cadrele dida-
ctice s-au organizat ore de igienă, tuturor 
elevilor, ore in cadrul cărora d-na asistentă 
Zagoni Eniko a prezenat măsurile de igienă 
și reguli de spălare a mâinilor.

În speranța că toată lumea a conștien-
tizat faptul că această boală poate fi preve-
nită prin măsuri de igienă, trebuie să închei 
spunând că de 2 săptămâni nu am avut nici 
un caz nou de boală!

Hepatita A, cunoscută și sub denumirea 
de “boala mâinilor murdare”, este cauzată 
de virusul A, fiind cea mai inofensivă și frec-
ventă hepatită virală (alte tipuri de hepatită 
virală sunt de tip B, C, D și E). În urma in-
fectării, celulele hepatice sunt distruse de 
agentul patogen și devin incapabile să își 
îndeplinească în totalitate funcțiile. Severi-
tatea bolii poate să varieze de la o afecțiune 
blândă care se tratează în câteva săptămâni, 
pâna la o boală gravă ce persistă luni întregi.

Foto: https://www.capital.ro/anuntul-care-socheaza-roma-

nia-a-fost-descoperit-inca-un-medic.html

Transmiterea bolii se face în general 
prin consumul alimentelor infestate. Până 
și apropierea de o persoană cu hepatită A 
crește șansele contactării infecției. Actele 
sexuale neprotejate cu un purtător al viru-
sului A este de asemenea o cale posibilă de 
transmitere a bolii.

Perioada de incubație a virusului variază, 
de regulă, între două și șase săptămâni, 

Cazuri de Hepatita A în
Comuna Moldovenești

După cum probabil se știe, în Moldove-
nești au existat în vara aceasta mai multe 
cazuri de hepatită A. De la apariția primelor 
cazuri, reprezentantul cabinetului medical 
din Moldovenești, Martinov Ofelia, medic 
medicină de familie, a anunțat Direcția de 
Sănătate Publică Cluj. De la Direcția de Să-
natate Publică s-a transmis ca metodă de 
prevenire a unor noi cazuri sunt măsurile 
de igienă, motiv pentru care au dat, pentru 
a fi impărțite contacților tablete de Clorom. 
Primăria Moldovenești, prin serviciul de 
Asistență Socială, s-a implicat și au achi-
ziționat produse de spălare și dezinfectare. 
Împreună cu asistenta cabinetului medical, 
d-na Zagoni Eniko și din partea primăriei, 
d-na Palfi Cristina s-a organizat o întâlnire la 
domiciliul contacților. Cu această ocazie s-a 
prezentat situația, s-au explicat măsurile de 
prevenire a unor noi cazuri de imbolnăvire 
și s-au impărțit produsele de curățenie și 
dezinfectante: clorom tablete (de la Direcția 
de Sănătate Publică) și soluții dezinfectante 
de suprafețe și mâini (de la Primăria Mol-
dovenești). Cu toate aceste măsuri numărul 
cazurilor s-a înmulțit. Trebuie știut faptul că 
înmulțirea cazurilor de hepatită A a devenit 
o adevărată problemă de sănătate. Au avut 
loc întâlniri între primarul comunei Moldo-
venești, d-nul Mărginean Ioan si medicul de 
familie Martinov Ofelia, discuții despre cum 
să limităm extinderea bolii și înmulțirea ca-
zurilor! Direcția de Sănătate Publică accen-
tuează faptul că trebuie promovată educația 
medico-sanitară, să se pună accent pe reg-
ulile de igienă. După mai multe vizite și dis-
cuții cu Direcția de Sănătate Publică despre 
faptul că numărul cazurilor crește, că începe 
școala și va crește numărul contacților ne-
au anunțat că primim 27 doze de vaccin îm-
potriva hepatitei A, pentru copiii contacți. 
Ne-au recomandat să achiziționăm teste 
de urină, și să trimitem la medic specialist 

timp în care boala rămâne asimptomatică. 
Așadar, există riscul ca o persoană infectată 
să transmită boala anturajului, fără să știe 
că este contagioasă. Boala nu poate fi diag-
nosticată decât prin examen de laborator, 
evoluția bolii fiind, în general, favorabilă, 
dar internarea este obligatorie. Simptome 
întâlnite la debutul bolii sunt: oboseala 
accentuată, greața și vărsăturile, durerile, 
disconfortul abdominal, în special în regiu-
nea ficatului, pierderea apetitului alimentar,  
urina închisă la culoare, durerile muscula-
re. După aproximativ o săptămână de la fi-
nalul perioadei de incubație, apare colorația 
galbenă a pielii și a albului ochilor, ce po-
artă numele de icter, în termeni medicali. 
Scaunele bolnavului încep să fie anormal 
de deschise la culoare. În funcție de starea 
pacientului internarea poate dura între 14-
21 de zile, timp în care bolnavului i se admi-
nistrează hepatoprotectoare si vitamine. În 
primele săptămâni de la diagnosticarea bo-
lii se recomandă repaus și pe tot parcursul 
perioadei de vindecare se recomandă efort 
limitat și cât mai puțin stres.

După externare, pacientul este progra-
mat pentru a veni la spital periodic unde i 
se fac analizele pentru a stabili evoluția 
afecțiunii. Perioada de vindecare depinde 
de la caz la caz, în funcție de cât de afectat a 
fost ficatul, însă dacă persoana bolnavă ține 
corect regimul prescris, nu face efort foarte 
mare și se ferește de stres, boala nu pune 
probleme și nu cronicizează.

Nu există un tratament medicamentos 
pentru hepatita A. Fiind o infecție virală, 
virusul A este eliminat de organism prin 
propriile mecanisme de apărare. De cele mai 
multe ori, ficatul se vindecă în mod complet 
după o lună sau două de repaus și alimen-
tație echilibrată. În perioada de recuperare, 
se recomandă:

- dozarea cumpătată a efortului depus, 
întrucât organismul are nevoie de odihnă 
pentru a lupta cu infecția;

-respectarea unui regim alimentar bo-
gat în nutrienți și sărac în ingrediente noci-
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ve pentru organism, recomandat de medi-
cul curant;

-menajarea ficatului prin evitarea con-
sumului de alcool sau administrarea de me-
dicamente, ce pot fi toxice pentru ficatul in-
fectat cu virusul A.

Măsuri de prevenire a infectării cu virusul 
hepatitei A sunt:

- spălarea frecventă a mâinilor cu apă și 
săpun din abundența, în special după folo-
sirea toaletei.

- consumul exclusiv de apă potabilă, din 
surse sigure.

- consumul de fructe si legume foarte 
bine spălate, precum și de carne gătită la 
temperaturi ridicate.

- igienizarea corespunzătoare a mâinilor 
înainte de a prepara alimente.

- utilizarea de tacâmuri pentru consu-
mul hranei (mâncatul cu mâna poate fi o 
cale de infectare cu virusul hepatitei A).

Dr. Ofelia Martinov, medic de familie, 
Moldovenești

Bibliografie:
1. Metodologia de supraveghere a he-

patitei virale A în România – Institutul Na-
tional de Sănătate Publică România

2. http://www.sfatulmedicului.ro
3. Dr. Carmen Manciuc, director me-

dical, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf.Pa-
raschiva” Iași

GÂNDURI DE ÎNCEPUT DE AN

Institutor: Oţel Ioan-Călin 
Şcoala Primară Podeni

Clinchetul cristalin al clopoţelului a dus 
dorul peste vară copiilor veseli şi jucăuşi, 
care încă din  prima zi de şcoală, i-au dat 
viaţă şi culoare, prin frumuseţea  zâmbetel-
or şi bucuria lor.

 Începutul de an pentru fiecare dint-
re noi, copii, părinţi sau dascăli este plin 
de emoţii, frământări, dar în acelaşi timp  

şi optimism, pentru că, păşind pe „porţile 
cunoaşterii” ajungem cu toţii mai buni, mai 
pregătiţi pentru provocările pe care viaţa ni 
le pune înainte.

 Şcoala Primară Podeni „îmbrăţi-
sează” în anul şcolar 2019-2020,  în cele 
patru clase simultane, 8 elevi. 

 Prin bunătatea sponsorilor noştri, în-
ceputul de an a fost plin de surprize pentru 
cei mici. Cu toţii au găsit pe băncuţe, alături 
de manuale, ghiozdane încărcate cu rechizi-
te.

 Pe parcursul întregului an şcolar ne-
am propus activităţi variate, care să implice 
în mod plăcut, activ şi educativ atât copiii, 
familiile acestora, cât şi prietenii noştri dra-
gi, elevii clasei a II-a A de la Şcoala Gimna-
zială „Andrei Şaguna”, în cadrul proiectului 
educativ „Prieteni la distanţă”.

 Dintre activităţile extracurriculare 
amintim: „Ziua mondială a animalelor”, „1 
Decembrie-ziua românilor”, „Vin sărbători-
le de iarnă”, „Eminescu şi copiii”, „Cine ştie 
mai multe poveşti”, „Fantezii de primăvară”. 
Bineînţeles nu lipsesc drumeţiile şi excursi-
ile pe care dorim să le organizăm alături de 
partenerii noştri, cât şi minunatele jocuri in-
teractive.

 Cu încredere şi multă speranţă, 
nădăjduim să avem un an rodnic, plin de 
fapte bune, calificative frumoase şi elevi cu-
minţi.
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