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Deschide uşa, creştine
 

Deschide ușa, Creștine, 
Că venim din nou la tine 

Drumu-i greu și-am obosit 
De departe am venit.

 
Și la Vifleem am fost 

Unde s-a născut Hristos 
Și-am văzut și pe-a Sa Mamă 

Pe care Maria-o cheamă.
 

Cum umbla din casă-n casă 
Ca pe Fiul ei să-l nască 

Umbla-n sus și umla-n jos 
Ca să-l nască pe Hristos.

 
Mai târziu găsi apoi 

Un staul frumos de oi 
Și acolo pe fân jos 

S-a născut Domnul Hristos.
 

Cete de îngeri coboară 
Staulul îl înconjoară 
Să îi cânte lui Iisus 

Osana-ntru cei de sus.

Ingerii cu flori în mână 
Împletesc mândră cunună 
Pe cunună-i scris frumos 
Astăzi s-a născut Hristos.

 
Pe cunună-i scris așa 
Azi s-a născut Mesia 
Care cu puterea Sa 
Va împărăți lumea.

ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL 
ȘI AL PRIMĂRIEI COMUNEI 

MOLDOVENEȘTI

VĂ DORIM UN CRĂCIUN 
BINECUVÂNTAT DE DUMNEZEU 

ALĂTURI DE CEI DRAGI ȘI UN AN NOU 
FERICIT, PLIN DE PROSPERITĂȚI!

Primar, Mărginean Ioan și
Viceprimar, Kolozsi Ernő
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Reguli de funcţionare în stare de 
alertă

Având în vedere situația actuală, care 
se caracterizează prin aflarea în vigoare a HG 
nr.1183/08.11.2021 care dispune prelungirea stării 
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 
9 noiembrie 2021,  vă informăm că instituția noas-
tră se conformează în totalitate reglementările în 
domeniu, găsind în același timp echilibrul perfect 
între ocrotirea sănătății publice, dar și protejarea 
intereselor private ale cetățenilor din comuna Mol-
dovenești.

În acest sens se aduce la cunoștința locui-
torilor comunei Moldovenești, precum și tuturor 
persoanelor interesate faptul că accesul în interi-
orul instituției Primăriei comunei Moldovenești se 
face doar pe baza prezentării certificatului verde. 
Persoanele care nu dețin un certificat verde vor pu-
tea depune cereri și ridica acte personal la ghișeul 
dispus direct în exteriorul clădirii cu asigurarea res-
pectării măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-
CoV 2, dar și online la adresa  office@primariamol-
dovenesti.ro.

Atribuţiile locuitorilor în perioada 
sezonului rece

 Având în vedere iminența ninsorilor în pe-
rioada imediat următoare, vă amintim aplicabili-
tatea dispozițiilor art. 3, lit. i.) și următoarele din  
HCL 9/2014, potrivit cărora este responsabilitatea 
proprietarului de imobil, curățarea zăpezii din fața 
imobilului, dar și a  trotuarelor, rigolelor precum și a 
șanțurilor  din  proximitatea imobilului deținut. Ori-
ce abatere de la această conduită se sancționează  
contravențional.

Cadastrare gratuită

Precum v-am informat deja, măsurătorile 
topografice au început în comuna noastră în ca-
drul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI 
CARTE FUNCIARĂ. Lucrările se desfășoară în mai 
multe etape: mai întâi se măsoară terenurile  intra-
vilane, apoi vor urma terenurile aflate în extravilan.

Inițial, la propunerea D-lui primar lucrările 
trebuiau începute în satul Stejeriș, dar fiind foarte 
slabă rețeaua de acoperire, din motive tehnice echi-
pa a trebuit să-și modifice planul, deci până la ob-
ținerea echipamentului corespunzător s-au început 
măsurătorile în Bădeni, au continuat în Plăiești, re-
spectiv Vălenii de Arieș, iar în prezent se efectuează 
lucrările în Moldovenești, după care vor urma cele-
lalte sate din comună. Proiectul din cadrul acestui 
program acoperă întreg teritoriul comunei, drept 
urmare nimeni nu va rămâne fără măsurători topo-

încălzirea locuinței din 01.11.2021-31.03.2021(5 
luni),cererile depuse până la data de 20.12.2021- 4 
luni,cererile depuse până la data de 20.01.2022- 3 
luni,cererile depuse până la data de 20.02.2022-2 
luni,cererile depuse până la data de 20.03.2022-1 
lună).

Cererile se pot trimite și online pe adresa de 
e-mail asistentasocial@primariamoldovenesti.ro

Cererile se pot descărca de pe pagina web a 
Primăriei Moldovenești www.primariamoldovene-
sti.ro secțiunea asistență socială.

Pálfi Cristina, Asistent socială

Îmbunătăţirea infrastructurii TIC în 
patru unităţi de învăţământ din 
Comuna Moldoveneşti

Proiectul de aproape 640.000 de lei pre-
supune educația a 218 copii în patru instituții de 
învățământ. Datorită acestuia, administrația locală 
a achiziționat 218 tablete, 20 de table interactive 
și proiectoare aferente, 22 de proiectoare și 27 de 
laptopuri.

„Consider că este important ca instituțiile 
noastre de învățământ să dispună de echipamente 
moderne fiind de un real ajutor elevilor în însușirea 
cunoștințelor, ușurând totodată și munca profeso-
rilor. Accesul la o educație de calitate pentru copiii 
din comuna noastră a fost întotdeauna o prioritate 
pentru noi, de aceea le suntem alături,  îi ajutăm în 
orice moment și încercăm să oferim cadrelor didac-
tice toate instrumentele necesare pentru menține-
rea și creșterea calității educației”, a spus domnul 
primar Mărginean Ioan.

În aşteptarea Crăciunului

Vremurile s-au schimbat, iar perioada în care 
trăim nu este una ușoară. Cu toate acestea, sărbăto-

rile care se apropie parcă facilitează viața în pande-
mie, aducând în sufletul nostru armonie, bunătate, 
pace. Atmosfera de sărbătoare a ajuns și la Școala 
Gimnazială Moldovenești, unde copiii claselor V-VIII 
au împodobit bradul pe fundalul minunatelor colin-
de. Elevii și-au decorat clasele și l-au așteptat ne-
răbdători pe moșul, care nu a întârziat să apară.  

Moșul a știut ce își dorește fiecare, întrucât 
pe coridorul principal, elevii au construit „o scrisoa-
re” colectivă pentru moșul. Și-au scris dorințele pe 
post-it-uri și le-au lipit pe panou. 

Copiii ne-au impresionat și de această dată cu 
puritatea lor, fiindcă au cerut, sănătate, compasiune 
și reîntoarcerea la normalitate,  mai mult decât lu-
cruri materiale. 

Ar trebui să învățăm de la ei: să nu prețuim 
lucrurile materiale, ci liniștea căminului nostru. Să 
nu fim atrași de diamante, ci de suflete curate! Să 
reflectăm asupra anului care a trecut și să ne promi-
tem că vom fi mai buni, mai curați și mai sinceri! Să 
fim buni tot anul, nu doar de sărbători! Minunile se 
pot întâmpla oricând! 

Nagyosi Alina,
profesoară la Școala Gimnazială Moldovenești

grafice. 
Considerăm important de menționat faptul că 

durata și ritmul derulării lucrărilor nu sunt impuse 
de primărie și nu intră în competența acesteia. 

Ajutor pentru încălzire

Începând cu data de  25.10.2021, locuitorii 
comunei Moldovenești pot depune documentele 
în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea lo-
cuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, 
cărbuni și combustibili petrolieri precum și pentru 
suplimentul pentru energie. 

Perioada de acordare - 1 noiembrie 2021- 31 
martie 2022- ajutor pentru încălzirea locuinței.

- 1 noiembrie 2021-31.10.2022 – suplimen-
tul pentru energie.

Ajutorul  se acordă persoanelor singure cu un 
venit net lunar până la 2053 lei, precum și familii-
lor al căror venit net mediu pe membru de familie 
este până la 1386 lei și nu dețin în proprietate sau 
folosință unul din bunurile din anexa nr. 4 Legea 
416/2001.(anexată anunțului)
ACTE NECESARE PENTRU OBȚINEREA AJUTO-
RULUI ȘI SUPLIMENTULUI DE ENERGIE :

-Documentele de stare civilă pentru toți 
membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de 
domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate 
sau certificate de naștere pentru membrii familiei 
care au vârsta până la 14 ani); 

- Copie certificat de căsatorie, sentință de di-
vorț, plasament;

-Adeverința de salariat cu venitul net (și va-
loarea tichetelor de masă sau de vacanță), cupon de 
pensie,cupon indemnizațe handicap, cupon șomaj 
sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din 
luna anterioară depunerii cererii; 

-Pentru persoanele care realizează venituri 
din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de 
venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice 
Turda; 

- Declarație pe proprie răspundere cu privire 
la veniturile realizate din subvenții APIA;

-Adeverința de la registru agricol;  
- Certificat fiscal – Primaria Moldovenești;
-Copie după talonul autoturismului aflat în 

proprietate sau folosință; 
-Ultima factură de gaz /energie electrică; 
Familiile și persoanele singure care au în 

proprietate cel puțin unul dintre bunurile cuprin-
se în lista anexă, nu beneficiază de ajutor pentru 
încălzirea locuinței si suplimentul pentru energie.

*Orice modificare privind veniturile sau com-
ponența familiei se face prin depunerea unei noi de-
clarații pe propria răspundere în termen de 5 zile de 
la  data la care a intervenit modificarea.

*Persoanele care depun cererile până în 
data de 20.11.2021 vor beneficia de ajutor pentru 
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Cetatea de la Moldoveneşti 
se cere din nou cercetată 
arheologic. Cât mai grabnic!

Dr. Dan Matei (Muzeul de Istorie Turda)

E prea multă vreme de când cetatea medieva-
lă de la Moldovenești/Várfalva nu s-a mai bucurat 
de șpaclul arheologilor. Astfel, e prea multă vreme 
de când cetatea așezată pe Dealul Cetății/Várhegy, 
nu a mai fost discutată în mediul științific pe baza 
unei documentații arheologice nou achiziționată. 
Anumite lămuriri și câștiguri informaționale au fost 
obținute prin cercetările la alte cetăți sau prin avan-
sul cunoștințelor în anumite aspecte. 

Date fiind cele scrise, e de asemenea prea 
multă vreme de când publicului larg nu i se pot pre-
zenta cu mult mai multe decât i s-au putut prezenta 
acum destule decenii, de când a avut loc ultima să-
pătură arheologică asupra cetății. Ceea ce e cu ade-
vărat regretabil.

Este vremea ca cetatea să fie mai bine cunos-
cută și de către locuitorii din Moldovenești/Várfalva 
și ai împrejurimilor, respectiv de către toți nespecia-
liștii iubitori de istoria locului. 

Cetatea din Moldovenești/Várfalva și-a găsit 
locul meritat în publicațiile istorice de specialitate, 
în pofida acelor destul de puține informații con-
crete asupra ei. Ne mărginim să cităm aici: A. A. 
RUSU, Castelarea carpatică. Fortificații şi cetăți din 
Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV) 
(Cluj-Napoca 2005), cu p. citate la indice și ilustra-
ția; IAMBOR 2005/20132: P. IAMBOR, Aşezări for-
tificate din Transilvania (secolele IX-XIII); ed. în-
grijită: T. SĂLĂGEAN (Cluj-Napoca 2005; ed. a 2-a 
[reeditare], ed. îngrijită: T. SĂLĂGEAN, Cluj-Napoca 
2013), cu p. citate la indice; K. HOREDT, Cea mai 
veche cetate medievală din Transilvania: cetatea 
Turda de la Moldovenești, în volumul aceluiași Con-
tribuții la istoria Transilvaniei în secolele IV-XIII. 
Biblioteca istorică VII (București 1958), p. 132-145; 
K. HOREDT, Cetatea de la Moldovenești, în Din ac-
tivitatea muzeelor noastre (Sfatul Popular al Regiu-
nii Cluj, Secțiunea Culturală) I, 1955, p. 116-120 și 
planșele.

Această cetatea  medievală cu faze de pământ 
și piatră nu poate avea importanță doar pentru cei 
interesați de Evul Mediu, căci la construcția ei care 
s-au reutilizat materiale de construcție romane de la 
Turda, din fosta Potaissa (așa-numitele, în limbaj de 
specialitate, spolia). Prin urmare, ea e de interes și 
pentru „romaniști”, respectiv de către cei interesați 
de fenomenul reutilizării.

În vederea noilor săpături arheologice care se 
preconizează (și pe care ne dorim cu tărie să le ve-
dem puse în practică cât mai curând), facem un apel 
către toți locuitorii din Moldovenești/Várfalva: să își 
dorească și ei reluarea săpăturilor și să le susțină 
în măsura posibilităților, măcar sufletește. Nu dorim 

ceară ajutorul atunci când este într-o situație dificilă 
și nu își poate gestiona singur conflictele.

Acelorași principii se supune și comporta-
mentul din mediul virtual. Datorită faptului că mo-
nitorul unui calculator oferă o oarecare anonimita-
te, copiii pot manifesta mai mult curaj în exprimarea 
sentimentelor, părerilor sau impresiilor. Datorită 
acestei anonimități, copiii, nu reușesc să realizeze 
faptul că exprimarea unor atitudini negative poate 
răni la fel de mult atât în mediul virtual cât și în rea-
litate, având aceleași consecințe.

Este deosebit de important să purtăm discuții 
cu copiii noștri despre acest subiect și să îi descu-
rajăm să adopte comportamente agresive în mediul 
virtual. Trebuie să îi facem să înțeleagă faptul că o 
expresie jignitoare, amenințările de orice fel, șanta-
jul emoțional,  pot fi la fel de vătămătoare, indiferent 
dacă ele au fost rostite verbal sau au fost lansate în 
mediul online. Copiii  între 10 și 14 ani sunt cei mai 
expuși spre a fi victimele acestor atacuri din mediul 
virtual, în condițiile în care, sunt încă deosebit de 
curioși și ușor de manipulat, iar dorința de a aparține 
unui grup cu orice preț este esențial. Un alt aspect 
care face vulnerabilă această categorie de vârstă, se 
referă la faptul că încă nu sunt  apți să manifeste 
o gândire abstractă și critică. Lipsa gândirii critice, 
îi face pe copiii cu vârsta între 10 și 14 ani foarte 
ușor de influențat.  Jocurile online și platformele 
de socializare,  îi pot absorbi pe cei mici cu foarte 
mare ușurință, creându-se astfel condițiile  perfecte 
pentru a-i transforma în victimele agresiunilor din 
spațiul virtual.

Interzicerea accesului pe aceste platforme de 
socializare, nu este o soluție.  Tot ce putem face ca 
să îi ajutăm pe copiii noștri este să  le arătăm perico-
lele care planează în mediul online și să le insuflăm 
o mai bună capacitate de orientare în acest spațiu.

Foto: https://nlc.hu/csalad/20211117/online-zaklatas-cyber-
bullying-gyerek/

Despre ce anume ar trebui să îi 
avertizăm?

- La crearea unui profil personal, copiii trebu-
ie să fie conștienți de faptul că informațiile persona-
le pot fi făcute vizibile doar persoanelor cunoscute;

- Să nu furnizeze informații cu caracter per-

câtuși de puțin să fim patetici, dar așa, vor simți că 
au făcut și ei mai mult pentru locul lor de baștină, că 
au adus o contribuție la educarea copiilor proprii. 
Și câte misiuni sunt mai nobile în viață decât un cât 
de mic aport la binele comunității, la binele copiilor 
dumneavoastră? 

Aceasta, gândind la și făcând de bine cetății 
care este în primul rând a „dumneavoastră”.

Un plan al cetății medievale de la Moldove-
nești/Várfalva, cu marcarea săpăturilor arheologice 
din anii 1951, 1954 (după K. HOREDT, Cea mai ve-
che cetate medievală din Transilvania: cetatea Tur-
da de la Moldovenești, lucrarea citată deasupra, p. 
140, fig. 29).

Nimic nu mai este la fel...

Trăim într-un ritm accelerat într-o lume în 
continuă schimbare. Deseori afirmăm că nimic nu 
mai este cum a fost cândva, iar din păcate nici copi-
lăria nu face excepție.

Ne trăim copilăria într-o dimensiune paralelă, 
mai ales că în ultimii ani am constatat că petrecem 
din ce în ce mai mult timp în fața calculatorului. Se 
poate observa clar că o bună parte din viața noastră 
a fost transferată în mediul virtual. Părinții în aceste 
momente se simt neputincioși în condițiile în care  
sunt convinși că au pierdut controlul asupra copiilor 
lor.

În procesul de educare al copiilor, fiecare 
părinte se străduiește să insufle ideea de respon-
sabilitate și cinste, încercând în același timp să îi 
ocrotească de orice atingere venită din exteriorul 
familiei.   

În fiecare comunitate de copii  conflictele, 
discuțiile în contradictoriu, violența fizică, umilirea 
sau chiar marginalizarea unor membri ai comunității 
sunt fenomene destul de frecvente. În majoritatea 
cazurilor aceste probleme sunt rezolvate de copii 
între ei fără intervenții venite din exterior. Copiii re-
ușesc să rezolve singuri conflicte, se pot apăra sin-
guri, și dacă situația o cere, pot fi uniți.

Fiecare părinte își încurajează copilul să îi 

sonal  (cum ar fi adresă, număr de telefon, coduri de 
acces la diferite conturi, intervalul de timp în care se 
află singuri acasă, etc.) străinilor  sau unor persoane 
dubioase;

- Să adopte o atitudine critică și să verifice 
dacă datele unui profil corespund realității ( prin in-
termediul unui cont fals chiar și o persoană cunos-
cută de minor poate fi subiectul activ al vătămării);

- Să nu răspundă  mesajelor venite din partea 
unor persoane anonime, sau să le ignore;

- Să blocheze accesul celor care trimit mesaje 
jignitoare, sau adresează întrebări inoportune;

- Să înceteze conversația, dacă ea a început în 
condițiile prezentate la punctul anterior;

 Trebuie precizat faptul că  cei care hărțuiesc 
sunt foarte curtenitori și atenți la începutul interac-
țiunii cu minorii, apelând la toate mijloacele pentru 
a intra în grațiile celor mici. Totul, pentru a obține 
încrederea copiilor, pentru a putea cere mai târziu 
unele favoruri, cum ar fi îndeplinirea unui mic servi-
ciu, materializat sub forma trimiterii unei fotografii 
sau înregistrări compromițătoare pentru minor, etc.

- În ipoteza în care persoana care hărțuiește, 
este un cunoscut al minorului, acesta din urmă tre-
buie să îl someze să înceteze acest comportament;

- În cazul în care minorul este pus în fața unor 
mesaje nedorite, care conțin amenințări sau șantaj, 
trebuie încurajat să le salveze pe orice suport, pen-
tru a putea servi drept probă într-un proces penal;

- În toate situațiile, minorii trebuie încurajați 
să dezvăluie părinților, ocrotitorilor legali sau altor 
persoane de încredere dacă au fost victimele vreu-
nei agresiuni în mediul virtual.

E de ordinul evidenței faptul că oricine poate 
fi victima hărțuirii în mediul online. Sentimentul de 
vinovăție, rușinea, sau frica îi poate determina pe 
copii să nu semnaleze aceste situații părinților sau 
ocrotitorilor legali. Din acest motiv, este deosebit de 
important ca relația părinte-copil să fie întemeiată 
pe încredere și acceptare necondiționată. Crește-
rea și educarea unui copil într-un mediu în care se 
simte în siguranță și poate avea încredere în părinți, 
contribuie fundamental la consolidarea stimei de 
sine. Un copil echilibrat și cu o stimă de sine puter-
nică este încrezător și suficient de puternic să nu fie 
victima tentațiilor periculoase care vin din mediul 
virtual.

Este adevărat că trăim într-o lume în dinami-
că, în care foarte multe fațete ale vieții cotidiene au 
fost transferate în mediul online, asta nu schimbă 
cu nimic rolul important  pe care îl are  familia în 
evoluția armonioasă a unui copil.

Familia, căminul familial este și va trebui să 
rămână  acel spațiu vital de referință la care să ne 
putem întoarce întotdeauna, pentru a ne putea apă-
ra astfel de toate impulsurile nefaste venite din me-
diul exterior.

Keresztesi Polixéna, psiholog școlar
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Parodontita (inflamaţia 
parodonţiului dentar)

Parodontita este un proces inflamator lent 
care interesează nu numai gingia ci și parodonțiul 
de susținere (osul alveolar,ciment,ligamente). Infla-
mația cauzează  necroză osoasă care duce la mobi-
litatea dinților și după un timp și la pierderea lor. 
Deoarece, boala parodontală are o evoluție lentă și 
lipsită de durere, multe persoane nu solicită ajutor 
de specialitate. Multe cazuri rămân astfel nedia-
gnosticate până când simptome, precum retracția 
gingivală avansată și mobilitatea dentară, devin evi-
dente.

Fotó:https://www.mikrooek.de/fileadmin/_processed_/4/7/
csm_Entstehung-Parodontitis_37662bf1a9.jpg

Care sunt cauzele parodontitei?
Parodontita se poate dezvolta atunci când 

gingivita nu este tratată la timp. Aceasta este cau-
zată de factori locali: depunerile de placă bacteri-
ană mai sus și mai jos de linia gingivală (linia din-
tre gingii și dinți), tartru dentar, obturații (plombe) 
incorect adaptate, lucrări, coroane care nu închid 
bine lângă gingie. Depunerile respective pot cauza 
lezarea ireversibilă a țesuturilor osoase și moi care 
fixează poziția dinților. 

Dintre factorii generali putem să enumerăm 
diferite deficiențe de vitamine, tulburări hormonale, 
tulburări endocrine (diabetul zaharat), boli hemato-
logice, bolile sistemului imunitar, fumatul, abuzul de 
băuturi alcoolice.

Lezarea acestor țesuturi poate duce la des-
prinderea gingiilor de pe suprafața dinților, cu for-
marea unor cavități sau „buzunare”, în care se poate 
acumula o cantitate mai mare de placă bacteriană 
și se pot dezvolta infecții. Pe măsură ce starea se 
agravează, țesutul osos începe să se roadă. Fără tra-
tament, acest proces poate duce la pierderea dinți-
lor, care cad fie de la sine, fie trebuie să fie înlăturați 
de stomatolog. 

Parodontita apare mai ales după vârsta de 40 
de ani. Sângerarea gingiilor în timpul periajului, la 
folosirea aței dentare sau spontan, respirația urât 
mirositoare și inflamația gingiilor sunt semnele pre-
coce de avertizare ale afecțiunii gingivale și nu tre-
buie ignorate. 

Procedurile care sunt incluse în tratamentul 
parodontitei sunt: detartraj supragingival și sub-
gingival, fără a afecta suprafața coroanei sau a ră-
dăcinilor dentare, lustruirea suprafețelor dentare, 

sterilizarea pungilor parodontale cu laserul dentar 
pe toată adâncimea pungilor, tratament antiseptic 
și antibacterian al pungilor parodontale, stimularea 
circulației sangvine locale si regenerării tisulare cu 
ajutorul laserului dentar, după caz, adiții osoase în-
soțite de membrane de colagen si/sau membrane 
APRF obținute din sângele pacientului, imobilizarea 
dinților, dacă este cazul, prin diverse metode pre-
cum, benzi de fibră de sticlă sau punți dentare. 

După oprirea procesului inflamator se moni-
torizează evoluția cu controale regulate la stomato-
log și igienă bucală riguroasă.

Dr. Fodor Emőke

Principiile alimentaţiei sănătoase

Un mod de viață sănătos are la bază o alimen-
tație sănătoasă, atât cantitativ cât si calitativ. Având 
în vedere că fiecare are un organism propriu, avem 
nevoie de o alimentație proprie corpului nostru, 
adaptat la vârstă, greutate corporală, înălțime, ac-
tivitate fizică și phsihică depusă, sex, deci un regim 
alimentar personalizat.

Fotó: https://www.egeszsegkalauz.hu

Câteva reguli pentru o dietă sănătoasă:
1.	Alimentația trebuie să fie variată și colorată 

în farfurie!
2.	 Alimentele trebuie să conțină atât macro-

nutrienți (proteine, carbohidrați, lipide, fibre) cât 
și micronutrienți ( vitamine si minerale). Astfel din 
necesarul de calorii 10-15% o reprezintă proteinele, 
care pot fi de origine animală  sau vegetală (carne, 
pește, lactate, ouă, leguminoase, semințe, etc.), 50-
55% carbohidrații (cereale, legume, fructe), 30% 
lipidele (uleiuri vegetale, semințe, avocado, pește, 
carne etc.)

3.	Respectați orarul meselor!
 Alegeți să consumați 5 mese pe zi, din care 3 

mese principale și 2 gustări, cantități bine calculate, 
care vor ține glicemia sub control, evitând astfel să 
ne înfometăm. 

4.	Consumați suficiente lichide! 
Pentru o bună funcționare a organismului, 

este important să ne hidratăm corespunzător. În caz 

contrar pot să apară dureri de cap, deshidratare, 
stare de oboseală, amețeală. 

5.	Consumați alimente bogate în fibre! 
Necesarul zilnic de fibre la femei este 25 g, 

la bărbați 38 g. Alimentele bogate în fibre, alături 
de un consum adecvat de lichide, ajută la scăderea 
colesterolului, reglarea glicemiei, a digestiei, împie-
dică constipația, scade riscul apariției cancerului de 
colon. Este indicat să consumăm cereale integrale, 
bulgur, orez brun, hrișcă, paste respectiv pâine din 
făină integrală, quinoa, mei, fulgi de ovăz. De ase-
menea alimentația noastră trebuie să fie bogată 
în fructe, legume, și leguminoase ( fasole, mazăre, 
linte, năut). Adăugând fructe uscate, semințe de in, 
semințe de chia, coji de semințe de pătlăgină, putem 
crește aportul de fibre. 

6.	Alegeți fructele și legumele de sezon!
Consumați fructele și legumele cât mai proas-

pete și aferente sezonului, astfel beneficiem de mai 
multe vitamine și totodată sprijinim producătorii 
locali.

7.	Pregătiți corespunzător alimentele!
Este important modul de preparare a alimen-

telor. Cele mai sănătoase metode sunt: gătirea la 
aburi, coacerea, sotarea, poșatul, frigerea la grătar, 
gătirea sub presiune.  Pe cât posibil să evităm pră-
jirea în ulei. 

8.	Reduceți consumul de sare
Organizația Mondială a Sănătății recomandă 

consumul maxim de 5 g de sare pe zi pentru un adult. 
Aproape toate alimentele conțin sare, în special cele 
procesate, de ex: sosul de soia si in general sosurile 
gata preparate, snacks-urile, mezelurile, sortimente 
de brânzeturi, unt, margarine. Consumul de sare în 
exces poate duce la boli cardiovasculare, hiperten-
siune arterială, accident vascular cerebral, etc.

9.	Alegeți gustări cât mai sănătoase!
În loc de gustări pline de calorii, dar fără nu-

trienți, optați pentru variante mai sănătoase: fruc-
te,  oleaginoase (migdale, nuci, caju, nuci brazilie-
ne, alune), iaurturi simple, fâșii de legume, cum ar 
fi ardei, morcov, apio, cu pastă de humus, avocado, 
crema de brânză, prăjituri de casă, fără adaos de za-
hăr, îndulcite cu îndulcitor natural (stevie, zahăr de 
mesteacăn).

10.	Controlați-vă periodic greutatea corporală
Verificați-vă săptămânal greutatea corporală 

pentru a vă menține sub control!   
Szilagyi Karola- Nutritionist Dietetician

Comemorare,

        Ne amintim cu infinită tristețe de moartea apre-
ciatului nostru prieten, Tóth Béla, care la data de 15 
septembrie anul curent, la vârsta de 67 de ani a tre-
cut în lumea celor drepți.  Toți cei care l-am cunos-

cut ne vom  aminti mereu de bunătatea lui, precum 
și de intransigența sa exemplară. Era prietenul tutu-
ror, și era întotdeauna gata să îi ajute pe cei aflați la 
nevoie. De acțiunile sale caritabile, printre mulți al-
ții, s-au bucurat mai multe orfelinate din Secuime. 

Filosofia lui de viață era în-
temeiată pe bucuria de a 
dărui fără a aștepta ceva în 
schimb.  Singurul nostru 
regret  în acest moment 
este că singurele modali-
tăți  rămase  de a ne mani-
festa gratitudinea pentru 
tot ce a făcut pentru comu-
nitate, este de a păstra vie 
amintirea lui în sufletele 
noastre, dar și prin a conti-
nua să cinstim memoria lui, 
prin acte caritabile.

Procesiunea de înhumare a avut loc în data de 
30 septembrie 2021, iar la ceremonia funerară am 
fost prezenți 11 persoane. Ne-am manifestat oma-
giul prin amplasarea câte unei jerbe de flori din par-
tea Consiliului Local Moldovenești,  precum și din 
partea grupului teatral. Îți mulțumim, Béla. Dumne-
zeu să fie cu tine.

Valentini Attila, consilier UDMR

Din Kisbágyon către Bădeni, din 
inimă la inimă

Anul trecut nu ne-a permis să ne întâlnim și  
să ne bucurăm de ospitalitatea reciprocă. Apelurile 
telefonice ocazionale, notificările de pe Facebook au 
indicat doar că ne era dor și ar fi plăcut să ne reîn-
tâlnim.

Evenimentele care au definit lumea în ultimii  
ani au făcut acest lucru dificil și uneori limitat. To-
tul a devenit atât de incert și imprevizibil. Toate au 
condus la anularea întâlnirilor, care s-ar fi putut or-
ganiza.

Ne-am amintit de multe ori de momentele 
petrecute împreună și aceste amintiri ne-au umplut 
mereu inimile de dragoste. Pe măsură ce ne apro-
piem de sfârșitul anului, și se apropie Crăciunul, ne 
gândim tot mai mult la cei pe care îi iubim și sunt 
importanți pentru noi.

Ne gândim cu ardoare la cât de bine a fost cu 
mult timp în urmă. Căutăm gustul și mirosul Cră-
ciunului de demult, pasionați de decorațiuni retro și 
cărți de povești vechi. Căutăm rețeta prăjiturii buni-
cii și ne-ar plăcea atât de mult să simțim  doar încă o 
dată atât de mult doritul sentiment de fericire. Dar 
ce căutăm cu adevărat? Oare chiar lucrurile vechi, 
sau mai bine zis coeziunea, dragostea sinceră față 
de semeni al oamenilor de atunci?
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Cu toții ne dorim înapoi amintirile copilăriei, 
chiar dacă doar pentru un minut. Și nu vrem păpușa 
sau mașinuța  pe care le-am primit, ci sentimentul 
pe care l-am simțit atunci. Nu au fost multe cadouri, 
dar ne-am apreciat și ne-am acordat atenție unul al-
tuia, nu prin chat sau prin intermediul telefoanelor. 

Ei bine, asta căutăm cu toții, atmosfera vre-
murilor de demult, copilăria noastră lipsită de griji, 
poate sărăcăcioasă, dar fericită. Și simțim că poate 
o putem retrăi puțin în preajma Crăciunului, pentru 
că doar de noi depinde. 

Da, trebuie să evoluăm odată cu tehnologia, 
dar putem păstra și transmite acel sentiment în ini-
mile noastre.

Acum, când lumea trece printr-o perioadă di-
ficilă, deoarece situația epidemică este o provocare 
pentru noi toți,  avem mare nevoie unii de alții. E 
bine să nu fim indiferent la problemele, necazurile 
semenilor noștri. E bine să ne adresăm cu amabili-
tate și să putem întinde o mână de ajutor.  

Spiritul Crăciunului nu trebuie trăit doar în 
24-26 decembrie. Adevăratul sens al acesteia ar 
trebui să dăinuie și după trecerea sărbătorilor, de-
oarece scopul nașterii lui Isus Hristos, venirea Sa pe 
pământ, a fost să devenim alți oameni, nu doar pe 
24 decembrie, ci în fiecare zi a anului.

În numele meu și al tuturor locuitorilor, re-
spectiv al Consiliului Local Kisbagyon vă doresc tu-
turor un Crăciun binecuvântat și un An Nou fericit, 
plin de sănătate și pace!

Nagy Attiláné

Bucuria Crăciunului

Dragii mei, 
Ne apropiem cu pași mărunți de marea săr-

bătoare a nașterii Domnului, sărbătoare care ne 
amintește de marele ”dar”, pe care Dumnezeu l-a 
făcut omenirii, prin trimiterea în lume a Fiului Său 
Domnul nostru Isus Hristos. Pretutindeni auzim 
colinde, la radio, la TV, precum  și în casele tuturor 
creștinilor (înregistrate), aceste laude cântate fie de 
artiști consacrați, fie de copiii, care devin ”îngerași”, 
”magi”, purtători ai veștii bune a nașterii Domnului 
prin colinde, menite să ne introducă în misterul ma-
rii sărbători. 

Biserica, precum o „Mireasă a lui Dumnezeu 
laudă rugăciunile și cântările sale această ”coborâ-
re” a Fiului lui Dumnezeu între noi și ne invită să ne 
bucurăm și să-l preamărim pe Pruncul dumneze-
iesc, născut într-o ”Peșteră străină rece/Peșteră de 
dobitoace” (colind), cel ce s-a născut sărac, pentru 
a ne îmbogății pe noi, prin cuvinte alese: ”Hristos 
se naște măriți-L, Hristos din ceruri întâmpinați-L, 
Hristos pe pământ înălțați-vă, cântați Domnului tot 

pământul, și cu veselie lăudați-L popoare, că s-a 
preamărit!” (Catavasiile Nașterii, cântarea 1).

 În mod firesc, se naște întrebarea: Cum tre-
buie să întâmpinăm noi creștinii această mărită săr-
bătoare a Nașterii Domnului? 

Creștinii trebuie să-L primească pe dumneze-
iescul Prunc cu sufletul curat, primenit, adică curățit 
prin baia Sfintei Spovedanii (-taina Mărturisirii) și 
unit cu Hristos prin Taina Sfintei Euharistii, taină în 
care creștinul se unește cu Hristos printr-o unire de 
plină cu Sfântul Trup și Sânge a Mântuitorului, spre 
iertarea păcatelor și spre viața de veci. 

Creștinul se curățește și se purifică prin Sfân-
tul Post, adică timpul Sfânt, rânduit de Biserică 
tocmai pentru a ne amintii de bunătatea lui Dum-
nezeu- timp în care creștinul, lăsându-se condus de 
Spiritul Sfânt, aduce omagiu și laudă Pruncului atât 
sufletește, cât și trupește, abținându-se de la mân-
cări de dulce și băuturi, dar mai ales de orice păcat, 
cu care l-ar putea supăra pe Dumnezeu și prin care 
și-ar putea întina sufletul. În mod special, este reco-
mandat să săvârșim faptele cele bune ajutându-l pe 
aproapele nostru, adică pe cel sărac, pe cel bolnav, 
fie pe cel căzut în patimi și păcate, fapte prin care ne 
dovedim atașamentul și dragostea noastră față de 
Dumnezeu (Mt.25,40) 

Dacă împlinim aceste îndatoriri spirituale, 
vom avea în sufletul nostru o bucurie sufletească 
ce nu o va nimeni lua de la noi și vom avea cinstea 
de a-l primi cum se cuvine pe Pruncul dumnezeiesc, 
născut în ieslea Betleemului, care dorește să se nas-
că în sufletul fiecăruia dintre noi, așa cum ne spune 
Sfântul Apostol Pavel, ne îndeamnă la această bu-
curie Sfântă: ”Bucurați-vă pururea întru Domnul! Și 
iarăși zic: ”Bucurați-vă!” (Filip 4, 4) Să căutăm așa-
dar Împărăția  Cerurilor și dreptatea lui Dumnezeu 
și toate celelalte se vor adăuga vouă” (Mt. 6,33)!

Vă doresc tuturor sărbători fericite și bine-
cuvântate, iar Nașterea Domnului să vă aducă mult 
folos pe acest drum al mântuirii, care este viața pă-
mântească!

Eugen Călin Mihășan, 
Preot paroh greco-catolic

Foto:https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Podeni_Iarna.JPG


