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Mulţi şi în multe feluri încearcă să cerceteze fericirea, acel „je ne 
sais quoi” care îi face pe oameni să fie mulţumiţi. Şi nu numai 
sociologii sau psihologii vor să dezlege misterul, ci şi econo-
miştii, fiecare cu propriile lor metode. Desigur, aceştia din urmă 
abordează subiectul din perspectiva banilor: oare bunurile ma-
teriale ne oferă fericire? La prima vedere răspunsul pare sim-
plu, dar în urma unor studii şi anchete mai ample reiese că nu 
locuitorii celor mai bogate ţări din lume sunt şi cei mai fericiţi. 
Să avem ce mânca este indispensabil şi trebuie să avem un 
acoperiş deasupra capului ca să ne simţim bine; însă odată ce 
aceste lucruri sunt asigurate, mult mai mult contează relaţiile 
interumane, sănătatea, mediul plăcut, respectiv posibilitatea 
evoluţiei şi recunoaşterea rezultatelor. Tocmai aceste valori sunt 
aşezate în prim plan de proiectele sociale ale MOL România. 

Experienţa ne arată că vindecarea bolilor are şi o importantă 
latură psihică, nu doar una fizică. Prin Programul pentru sănă-
tatea copiilor îi sprijinim pe cei care eficientizează tratamentul 
copiilor bolnavi prin terapii complementare, emoţionale sau în-
soţite de animale.
Tinerelor talente le oferim posibilitatea evoluţiei artistice. Pot 
ajuta? – întrebăm de mai mulţi ani şi încercăm să deschidem 

noi orizonturi pentru ei. Juriul nu are niciodată o sarcină uşoară, 
deoarece mulţi sportivi cu perspectivă şi tineri artişti încearcă 
să se impună, iar noi încercăm întotdeauna să-i ajutăm pe cei 
care merită cel mai mult. Mulţi au recunoscut deja: fără sprijinul 
primit de la MOL probabil nu şi-ar fi putut continua cariera, iar 
talentul lor s-ar fi irosit.  

MOL îşi îndreaptă atenţia şi spre cei care printr-o mulţime de 
sacrificii îşi dedică întreaga viaţă predării cunoştinţelor, educa-
ţiei şi îngrijirii talentelor. Prin Premiul Mentor oferim recunoaş-
tere profesorilor, acea recunoaştere pe care de multe ori nu au 
primit-o de la nimeni – deşi o merită pe deplin. 
Iar pentru generaţia viitoare avem o grijă deosebită prin încer-
carea de a le lăsa moştenire un mediu curat şi frumos. An de 
an numărul ONG-urilor care se alătură programului Spaţii verzi 
este în creştere, astfel pe lângă cele peste o sută de proiecte 
realizate în zone de conservare a naturii, în ultimii şapte ani s-au 
înfiinţat şi s-au reînnoit peste 335  000 metri pătraţi de spaţii 
verzi – echivalând cu suprafaţa a 45 de terenuri de fotbal! 
Mulţumită colaborării cu ONG-urile partenere am învăţat o lec-
ţie importantă: resursele financiare aduc adevărata fericire doar 
dacă sunt oferite pentru cauze nobile, pentru a-i ajuta pe alţii. 
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MOL România şi Fundaţia pentru Co-
munitate au finalizat evaluarea celor 
419 candidaturi depuse în cadrul edi-
ţiei din 2012 a programului MOL - Pot 
ajuta?. Fondul total de sponsorizare de 
290.000 lei a fost alocat pentru cei 139 
de candidaţi declaraţi câştigători la di-
ferite categorii din domeniul sportului şi 
artei.

Conform violonistului Albert Márkos, membrii juriului au constatat 
cu mare bucurie saltul calitativ din cadrul programul MOL - Pot 
ajuta?. Concertmaestrul Filarmonicii Transilvania din Cluj a condus 
juriul de arte al programului comun desfăşurat de MOL România şi 
Fundaţia pentru Comunitate. Împreună cu juriul de sport şi membrii 
Consiliului Director al fundaţiei, au evaluat cu aproape 100 mai mul-
te candidaturi decât cele înregistrate la ediţia 2011.
 În cadrul programului destinat tinerilor cu vârste între 8 şi 18 ani, 
cu performanţe deosebite în sport sau artă, tinerele speranţe şi-au 
depus candidatura pentru sponsorizarea unor deplasări la concur-
suri sau achiziţionarea de echipamente şi materiale, atât individual 

cât şi împreună cu echipa din care fac parte. În continuare, într-o 
categorie independentă, au avut oportunitatea de a candida şi acei 
tineri sportivi şi artişti care au fost sponsorizaţi în cadrul acestui 
program în ultimii doi ani şi au împlinit deja vârsta de 18 ani. Pentru 
ediţia din 2012 a programului s-au înscris candidaţi din 36 de jude-
ţe şi din municipiul Bucureşti. Cele mai multe candidaturi au fost 
primite din Bucureşti şi judeţele Hunedoara, Mureş, Cluj, Bacău, 
Harghita şi Argeş. 

 „Pe parcursul anilor a crescut numărul candidaturilor pentru acest 
program, ceea ce ne confirmă faptul că există o nevoie reală la ni-
velul comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea. Sprijinul finan-
ciar acordat tinerilor sportivi şi artiştilor talentaţi face parte dintre 
preocupările MOL România. Exemplul şi performanţa acestor tineri 
contribuie esenţial la formarea unei gândiri şi a unei vieţi sănătoa-
se”, a declarat Kinga Daradics, CEO MOL România.
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ALEXANDRU-CADMIEL BOŢAC

Tânărul pianist născut la Sighetul Marmaţiei, 
în prezent elev al Liceului de Muzică Sigis-
mund Toduţă din Cluj, a fost asemănat deja 
de dirijorul Cristian Badea cu celebrul Dinu 
Lipatti. Cadmiel Boţac câştiga la vârsta de 
13 ani Premiul Kiwanis într-o competiţie cu 
muzicieni de până la 20 de ani, iar în 2012 
a obţinut Premiul I la Olimpiada Naţională 
de Interpretare Instrumentală. Deşi are doar 
16 ani, el a concertat deja în Statele Unite, 
Anglia, Franţa, Italia şi Cehia, fiind totodată 
o prezenţă activă la concursurile naţionale şi 
internaţionale. Provenind dintr-o familie nu-
meroasă, dar cu venituri modeste, el a apli-
cat la programul Pot ajuta? cu scopul de a 
solicita sprijin financiar pentru achiziţionarea 

unei pianine clasice necesare studiului indivi-
dual, dar şi pentru sponsorizarea deplasări-
lor la competiţii, concerte, cursuri sau tabere 
de profil. În 2013 va participa la un concurs 
internaţional în Elveţia şi doreşte să cânte în 
premieră cu Orchestra Naţională. Cadmiel 
Boţac a fost caracterizat de violoncelistul 
Marin Cazacu ca fiind “probabil cea mai pro-
eminentă speranţă a unei mari personalităţi 
artistice în devenire”.

Nu are pian acasă, dar a susţinut deja un con-
cert la Ateneul Român din Bucureşti. În vârstă 
de 18 ani, elev la Liceul de Artă Plugor Sándor 
din Sfântu Gheorghe, Botond Szőcs posedă 
toate calităţile necesare unei excelenţe pia-
nistice de mare valoare pentru şcoala inter-
pretativă din România. Primul premiu I l-a ob-
ţinut la vârsta de 10 ani, câştigând de atunci 
zece concursuri naţionale, obţinând în ultimul 
an locul III la concursul naţional al Liceului de 
Artă Dinu Lipatti din Bucureşti, marele pre-
miu al concursului Victor Giuleanu şi premiul 
special al Fundaţiei George Enescu. Situaţia 
materială modestă a familiei sale îl privează 
de un pian personal, având posibilitatea de a 
exersa doar la şcoală. Astfel a apelat la pro-

gramul Pot ajuta? pentru o bursă anuală care 
să-l ajute la achiziţionarea partiturilor, CD-uri-
lor şi cărţilor necesare dezvoltării pianistice, 
dar şi pentru acoperirea taxelor şi costurilor 
de participare la concursurile internaţionale. 
Pentru acest an Botond Szőcs îşi propune, 
pe lângă participarea la concursurile menţio-
nate, o serie de recitaluri pianistice în ţară şi 
străinătate, dar şi concerte împreună cu dife-
rite orchestre. 

BOTOND SZŐCS
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CORUL DE COPII KODÁLY ZOLTÁN AMALIA TĂTĂRAN

Corul ai cărui membri sunt copii cu o situa-
ţie materială precară, provenind mai ales din 
mediul rural, îşi desfăşoară din 2005 activita-
tea în Sovata şi şapte sate situate pe valea 
Nirajului de Sus. Ca rezultat al entuziasmu-
lui copiilor s-a înfiinţat un atelier complex de 
muzică cu denumirea “Tündérkert Iskola”, 
care oferă posibilitatea cântatului activ pen-
tru 250 de copii între 8 şi 18 ani. Cu un re-
pertoriu larg, corul a participat la mai multe 
festivaluri şi concursuri din România, Unga-
ria, Austria, Slovenia şi Italia, obţinând locul 
I şi două premii speciale la Festivalul de Cor 
pentru Copii Kodály Zoltán de la Komló (Un-
garia) în 2010, respectiv două locuri III şi un 
premiu special la Concursul de Cor şi Fes-

tivalul Internaţional Seghizzi din Gorizia (Ita-
lia) în 2011. Corul a aplicat la programul Pot 
ajuta? în vederea participării la Concursul şi 
Festivalul Internaţional de Muzică de Tineret 
Summa Cum Laude din Viena, de la care s-a 
întors cu premiul I. Dat fiind că marea ma-
joritate a familiilor copiilor nu au posibilitatea 
materială de a finanţa deplasarea în Austria, 
sprijinul obţinut de la MOL s-a dovedit a fi o 
şansă uriaşă pentru tinerele talente.

Deşi a trecut numai o jumătate de an de la Jo-
curile Olimpice de Vară de la Londra, majori-
tatea sportivilor se pregătesc deja pentru edi-
ţia din 2016 de la Rio de Janeiro. Printre ei se 
află o mare speranţă a scrimei din România, 
spadasina de 18 ani a Clubului Sportiv Satu 
Mare. Pregătită de celebrul antrenor Csiszár 
Francisc şi sprijinită de MOL prin programul 
Pot ajuta?, tânăra sportivă a cucerit deja pes-
te 20 de Campionate Naţionale pentru diferite 
categorii de vârstă şi a obţinut medalii la cam-
pionatele mondiale şi europene, respectiv în 
etapele de Cupă Mondială. Aleasă cea mai 
bună sportivă a judeţului Satu Mare în 2011, 
Amalia Tătăran a câştigat anul trecut Cupa 
României la senioare, învingând-o în finală pe 

fosta campioană mondială, Ana Maria Brân-
ză. Fiind un sport cu o serie de concursuri 
internaţionale şi cu materiale sportive speci-
ale, ea a cerut sprijin în cadrul programului 
pentru cheltuieli legate de deplasări, respec-
tiv pentru achiziţia de echipament. În sezonul 
următor, Amalia Tătăran vizează câştigarea 
campionatelor naţionale de juniori şi tineret, 
respectiv clasarea pe podium la campionatul 
naţional şi Cupa României la senioare, dar şi 
la CM şi CE de junioare.  
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BERNADETT BÁLINT ALEXANDRA LARISA FLORIAN

Mulţi dintre tinerii sportivi talentaţi care ape-
lează la programul Pot ajuta? sunt legitimaţi 
la cluburi aflate la mare distanţă de oraşul na-
tal, ei antrenându-se, învăţând şi concurând 
departe de casă şi familie. Dar părinţii talen-
tatei tenismene de masă Bernadett Bálint 
s-au mutat de la Sfântu Gheorghe la Arad, 
pentru ca fiica lor să ajungă la cel mai bun 
antrenor, dar şi pentru ca familia să rămână 
împreună şi să-i asigure astfel tinerei o dez-
voltare echilibrată. Lista performanţelor naţi-
onale şi internaţionale obţinute într-o carieră 
de un deceniu de către sportiva în vârstă de 
17 ani legitimată la CSM Arad este deja foarte 
lungă, numai în 2012 ea câştigând, printre al-
tele, Campionatul Naţional de Juniori respec-
tiv medalia de aur cu echipa la Campionatele 
Europene. Ocupanta primului loc al categori-

ei de vârstă în România, numărul 3 în clasa-
mentul continental şi 25 în cel mondial a ape-
lat la programul Pot ajuta? în scopul de a-şi 
îmbunătăţi aceste poziţii prin participarea la 
cât mai multe concursuri internaţionale. Ea se 
află în acest moment la începutul junioratului, 
ceea ce presupune un grad mai mare de difi-
cultate, pregătire mai intensă şi cât mai multe 
concursuri pentru acumularea experienţei.

Judoul este cel mai „tânăr” sport de succes 
din România, cu o serie de medalii cuceri-
te la Campionatele Europene şi Mondiale, 
respectiv la Jocurile Olimpice. Pentru urmă-
torul ciclu olimpic una din cele mai talentate 
şi promiţătoare practicante ale acestui sport 
se anunţă a fi o tânără orădeancă, legitimată 
la JC Liberty LPS. Câştigătoarea – pe lângă o 
serie de competiţii naţionale şi internaţionale 
– a medaliei de aur la Campionatele Europe-
ne de cadeţi (U17) şi la Festivalul Olimpic al 
Tineretului European în 2011, Alexandra Lari-
sa Florian a apelat la programul de sprijinire 
a talentelor iniţiat de MOL, Pot ajuta? pen-
tru achiziţionarea de echipament şi materiale 
sportive necesare îmbunătăţirii procesului de 

instruire. Campioană naţională de tineret în 
2012, ea vizează în acest an titlurile naţionale 
la juniori şi tineret, dar şi câte o clasare pe po-
dium la etapele din Cupa Europei la categoria 
U 20 de la Lyon (Franţa) şi Leibnitz (Austria). 
Potrivit antrenorului Aurelian Ciprian Fleisz, 
tânăra sportivă este una dintre speranţele la 
medalii ale României la Jocurile Olimpice din 
2016, ea pregătindu-se încă din acest an cu 
privirea îndreptată spre Rio de Janeiro.

IMPLICARE ÎN COMUNITATE10 IMPLICARE ÎN COMUNITATE11



piatră. Din cauza lipsurilor financiare ea a apelat la 
programul Pot ajuta? pentru achiziţionarea mate-
rialelor necesare realizării unui documentar foto-
grafic al stilurilor arhitectonice din Bucureşti.

Mutată încă din clasa a V-a din-
tr-un un oraş fără şcoală cu pro-
fil artistic, Giurgiu, la Bucureşti, 
Luisa Balaban a dovedit deja că 
pentru a-şi urma visul poate ini-
ţia şi organiza un proiect de artă. 
Eleva Liceului de Arte Plastice 
Nicolae Tonitza a participat din 
partea României la concursul 
Euroscola cu un proiect despre 
celebrul sculptor Constantin 
Brâncuşi, proiect prezentat la 
Strasbourg în plenul Parlamen-
tului European. A fost premiată 
cu o vizită în Franţa unde a ajuns 

şi la Muzeul Louvre. Datorită acestei vizite şi-a descoperit pasiunea 
pentru sculptură. Nu a fost singura reuşită internaţională, lucrarea ei 
în domeniul “Artă şi Sport” reprezentând România şi la o expoziţie în 
cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra. Anul trecut şi-a vernisat prima 
expoziţie personală intitulată “Ritmuri” la Biblioteca Metropolitană din 
Bucureşti. Fiind în ultimul an de liceu, Luisa doreşte să-şi continue 
studiile la Universitatea Naţională de Arte, specializarea restaurare în 

VASILE-ALEXANDRU GHILEA BOGLÁRKA OLÁH

Selectat anul trecut în premieră pentru 
lotul de Cupa Davis al României, tenis-
manul din Piatra Neamţ a ajuns la limita 
dintre juniorat şi seniorat. Numărul unu 
în ţară la categoria lui de vârstă, el a in-
trat deja şi în clasamentul ATP al senio-
rilor, ambiţia lui fiind să ajungă în acest 
sezon printre primii 500 de jucători ai 
lumii, pentru acest lucru având nevoie 
de un număr cât mai mare de turnee 

disputate consecutiv. Prima selecţie în echipa naţională i-a dat 
încrederea necesară realizării acestui obiectiv, dar are nevoie şi 
de sprijin financiar pentru a putea acoperi cheltuielile legate de 
călătorii şi cazare, astfel a ales să aplice din nou la programul 
Pot ajuta?, iniţiat de MOL România. Vasile-Alexandru Ghilea şi-a 
propus un calendar competiţional strâns pentru această peri-
oadă: pe lângă zece turnee ITF Futures şi patru Challenger din 
România va participa la cel puţin opt concursuri ITF Futures de 
peste hotare. Prin rezultatele obţinute la aceste turnee el speră 
să ajungă printre primii cinci jucători de tenis din România, pen-
tru a-şi asigura în continuare locul în echipa de Cupă Davis, iar 
datorită punctelor ATP acumulate să ajungă la concursuri cu un 
nivel din ce în ce mai ridicat.

Pianista clujeană a început să înveţe muzi-
că la vârsta de şase ani, continuându-şi mai 
apoi  studiile la Liceul de Muzică Sigismund 
Toduţă, apoi la Academia de Muzică Gheor-
ghe Dima. Participantă la o serie de concur-
suri şi concerte în ţară, dar şi la Budapesta şi 
Otterlo (Olanda), Boglárka Oláh a beneficiat 
şi în trecut de sprijinul MOL în scopul achizi-
ţionării unui pian electronic. Talentul ei a fost 
remarcat la cursurile de măiestrie ale unor 
renumiţi artişti, precum Jean-Francois An-
tonioli, Jan Philip Schultze, Martin Hughes, 
Imre Rohrmann, Georg Sawa sau Mariusz 
Adamczak. Anul trecut la Academia Muzica-
lă de Vară de la Sighişoara a primit o invitaţie 
de a studia la Universitatea Mozarteum din 
Salzburg, sub îndrumarea profesorului Rohrmann. Bursa Erasmus obţinută este 
însă doar pentru un semestru, iar Mozarteaum acceptă studenţi doar pentru un an 
întreg, astfel ea a aplicat din nou la programul de sprijinire a talentelor Pot ajuta? 
pentru cheltuielile de deplasare la Salzburg, respectiv pentru a ajunge la Seminarul 
Internaţional Béla Bartók de la Szombathely (Ungaria). În oraşul natal al lui Mozart, 
Boglárka Oláh va avea posibilitatea de a participa la concerte simfonice cu opera.

LUISA BALABAN
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Peste 1800 de copii cu deficiențe sau 
boli cronice au fost beneficiarii ediției 
2011-2012 a Programului MOL pentru 
Sănătatea Copiilor organizat de Funda-
ția pentru Comunitate.

În cadrul celei de-a treia ediții a programului, 17 organiza-
ții non-profit au primit sprijin financiar pentru implementarea 
unor proiecte de terapie emoțională sau terapie prin artă. 
Proiectele au avut o valoare totală de 450.000 lei din care 
300.000 de lei au fost asigurați de MOL România. Pe lista 
câştigătorilor s-au regăsit mai multe organizații care derulea-
ză proiecte pentru copii internați în secțiile de oncologie ale 
spitalelor din țară, dar au fost sprijinite şi organizații care se 
ocupă de proiecte destinate copiilor cu deficiențe, cu pro-
bleme de nutriție sau care suferă de diabet zaharat. La ediția 
din 2011-2012 a Programului MOL pentru Sănătatea Copiilor 
s-au înregistrat 100 de solicitări de finanțare din 25 de județe 
ale țării şi din capitală. Selecția a fost făcută de un juriu de 
specialitate condus de Dr. Violeta Stan, medic primar la Clini-

ca de Neuropsihiatrie Infantilă din Timişoara, cadru didactic 
la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara. 
“Programul MOL pentru sănătatea copiilor este o cale sigură 
şi stabilă de a aduce împreună beneficiarii - tinerii aflați în 
suferință şi familiile acestora, pe de o parte şi echipe comple-
mentare de specialişti implicați, de cealaltă parte. Calitatea 
proiectelor depuse este din ce în ce mai bună, astfel că unul 
dintre ele a fost inclus în programa şcolară a Şcolii Speciale 
Paşcani ca disciplină opțională”, a declarat András Imre, di-
rectorul executiv al Fundaţiei Pentru Comunitate.
În decembrie 2012, Fundaţia a anunţat câştigătorii care au 
obţinut sprijin pentru proiecte care se vor derula pe parcursul 
anului 2013. Astfel, în cadrul celei de-a patra ediții a progra-
mului, MOL România va susține cauzele a peste 1000 de co-
pii cu deficiențe, boli cronice sau în curs de recuperare după 
afecţiuni grave. De altfel, în cele trei ediții precedente, MOL 
România a finanțat 53 de proiecte cu 855.000 lei, ajutând 
astfel 5.600 de copii cu nevoi speciale.

Prin zâmbete 
spre vindecare! 
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Înfiinţată încă din 2001, Asociaţia Hó-
virág din Gheorgheni sprijină păstra-
rea şi transmiterea culturii şi a tradiţii-
lor populare din Ardeal. Programele lor 
s-au manifestat într-o gamă largă de 
domenii, printre acestea fiind şi dansul 
popular. 

Cu ocazia spectacolelor de dans, mem-
brii asociaţiei şi-au dat seama de impor-
tanţa şi efectul mişcărilor realizate pe 
ritmul muzicii în cazul persoanelor cu de-
ficienţe fizice: copiii, tinerii cu posibilităţi 
limitate de mişcare, au încercat să îi imite 
pe cei care dansau, chiar dacă nu prin 
paşi, ci prin gesturi ritmice. Cu ajutorul 
programului special de reabilitare „Şan-
sa” (care actualmente se desfăşoară sub 
egida Caritas Alba Iulia, dar care de fapt 

a pornit tot din Gheorgheni), anul trecut 
ei au realizat un proiect de terapie prin 
dans. Timp de şase luni, odată pe săptă-
mână s-au organizat ateliere de dans po-
pular, în cadrul cărora tinerii cu handicap 
locomotor sever sau mediu au învăţat 
diferite tehnici sub coordonarea specia-
liştilor formaţiei „Hóvirág”, dansând îm-
preună cu membrii mai tineri ai grupului 
de dans. La evaluarea proiectului, parti-
cipanţii s-au declarat foarte mulţumiţi de 
activităţile desfăşurate: relaţiile de priete-
nie legate între voluntari şi tinerii cu nevoi 
speciale, respectiv munca în echipă, au 
avut un efect benefic asupra tuturor.

ASOCIAŢIA HÓVIRÁG 
GHEORGHENI 

Tratarea şi îngrijirea copiilor care sufe-
ră de cancer necesită mult devotament.  
Katie Rizvi, împreună cu soțul ei au fondat 
şi conduc Asociația Little People Româ-
nia care de mai bine de zece ani sprijină  
copiii şi tinerii ajunşi în spitalele de onco-
logie din România. 

În prezent asociaţia, cu sediul în Cluj-Napo-
ca, îşi desfăşoară activitatea în 6 instituții me-
dicale din Cluj, Bucureşti, Timişoara şi Iaşi, 
colaborează cu 5 universităţi şi formează stu-
denţi în vederea voluntariatului încă din anul 
2000. Rezultatele lor sunt recunoscute şi în 
afara ţării: universităţi din Cehia, Italia şi El-
veţia doresc să colaboreze cu ei pentru studii 

comune. Proiectul “În aventură cu Leul Cura-
jos!” poate fi descris ca o intervenție inovati-
vă bazată pe tehnicile şi procesele specifice 
dramaterapiei. Proiectul a sprijinit în acest an 
peste 1.000 de copii şi tineri aflați sub trata-
ment oncologic: poveştile terapeutice îi ajută 
pe copii să înțeleagă boala, necesitatea spi-
talizării şi a tratamentului, prin identificarea 
cu Leul Curajos, personajul de poveste care 
le-a prezentat un model sănătos de a face 
față bolii. Din prima zi când ajung la spital, cei 
mici fac cunoştinţă cu Leul Curajos, care, cu 
ajutorul poveştilor, marionetelor, activităţilor 
speciale şi exerciţiilor jucăuşe îi pregăteşte 
pentru tratamente şi diferite intervenţii.

ASOCIAȚIA LITTLE PEOPLE ROMÂNIA
CLUJ-NAPOCA
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ASOCIAŢIA MUSIC CAMP 
INTERNATIONAL  
CLUJ-NAPOCA

FUNDAŢIA VATRA PAŞCANILOR   
PAȘCANI

Muzica are un rol esenţial în dezvoltarea 
academică şi intelectuală a copiilor, asigu-
ră îmbinarea celor şapte inteligenţe multi-
ple, dezvoltă simţul estetic si responsabi-
litatea individuală – Asociaţia Music Camp 
International a fost înfiinţată din dorinţa de 
a oferi darul vindecător al muzicii tuturor 
copiilor din România şi Ucraina. 

Cu sprijinul oferit de către MOL România, 
asociaţia a reuşit să organizeze şi în anul 2012 
tabăra Music Camp pentru copii nevăzători şi 
cu deficienţe de vedere: grupul a fost format 
din aproximativ 100 de elevi din clasele V–
XII de la Liceul pentru Deficienţi de Vedere 
Cluj-Napoca. Copiii, care la început petre-
ceau orice moment liber într-o sală de clasă 

în faţa unui calculator, sau ascultând muzică 
la căşti, au început după prima zi de activitate 
să iasă din sălile lor, să interacţioneze cu pro-
fesorii lor şi să le ceară acestora să continue 
ora de instrument chiar şi după încheierea 
programului. La sfârşitul taberei, împreună cu 
muzicieni din orchestra Filarmonicii de Stat 
Transilvania, ei au susţinut un concert pentru 
întreaga comunitate din Cluj-Napoca. Învă-
ţând împreună, aceşti copii au obţinut ceea 
ce poate nu ar fi putut dobândi niciodată pe 
cont propriu: descoperirea faptului că şi ei 
sunt talentaţi, respectiv bucuria unei realizări 
majore.

În scopul dezvoltării personale şi stimulării 
autoexprimării creative a copiilor cu defi-
cienţe mintale, Fundaţia Vatra Paşcanilor 
a înfiinţat la nivelul Şcolii Speciale Paşcani  
un cabinet de terapie prin artă în cadrul  
proiectului „Artiştii speciali”. 

Activităţile, în special cursuri de olărit, au 
fost derulate după un program elaborat de 
specialiştii şcolii şi avizat de către Inspec-
toratul Şcolar Judeţean Iaşi. Deşi la început 
deprinderea tehnicii olăritului a părut a fi di-
ficilă pentru unii elevi, treptat această acti-
vitate şi-a atins scopul terapeutic. Interesul 
principal constă în efectul pe care aceste ti-
puri de activităţi le au asupra elevilor, şi nu 

în calitatea lucrărilor – totuşi, activităţile s-au 
bucurat de atât de mult succes pentru cei 
133 copii implicaţi în program, încât din lu-
crările realizate s-au organizat nu mai puţin 
de cinci expoziţii. Proiectul a avut un impact 
deosebit asupra copiilor, cabinetul de terapie 
prin artă devenind un punct de mare atracţie 
pentru ei. Asta în special datorită faptului că 
nu doar voluntarii, ci chiar şi meşterii popu-
lari din zonă şi-au oferit sprijinul pentru acest 
proiect, în cadrul căruia şi copiii de la şcolile 
obişnuite din oraş au desfăşurat activităţi co-
mune cu elevii speciali.
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La fel ca şi anul trecut, în cadrul programu-
lui Spaţii verzi 2012, lansat pe data de 1 fe-
bruarie şi derulat de către Fundaţia pen-
tru Parteneriat cu sprijinul MOL România, a 
fost posibilă solicitarea de fonduri în două 
categorii, suma totală acordată fiind de  
peste 623.000 lei.

În cadrul categoriei Spaţii verzi urbane s-a acordat sprijin acelor or-
ganizaţii şi asociaţii care îşi propun reabilitarea sau crearea de spaţii 
verzi: curţi de şcoli sau parcuri părăsite şi ponosite, care prin munca 
voluntarilor entuziaşti vor fi aduse din nou la viaţă. În 2012, în cadrul 
acestei componente au fost depuse 106 de proiecte (cu 10 mai 
mult decât în 2011), dintre care 26 (din 20 de localităţi) au fost apro-
bate de către comitetul de evaluare. Valoarea totală a finanţării s-a 
ridicat la 210.000 de lei, suma fiind folosită de participanţii voluntari 
pentru amenajarea în total a peste 36.000 de metri pătraţi de teren 

public. An de an programul Spaţii verzi de desfăşoară cu contribuţia 
semnificativă a societăţii civile: în 2012 cei peste 7500 de voluntari 
au plantat 4207 arbuşti şi pomi, respectiv 5158 flori.
În cadrul componentei Arii naturale protejate au sosit 94 cereri, din-
tre care 24 (din 14 judeţe) au fost aprobate pentru finanţare. În cadrul 
acestei componente, suma maximă de finanţare este de 20.000 lei, 
iar câştigătorii au obţinut fonduri pentru activităţi tip Junior Ranger, 
amenajarea potecilor tematice sau organizarea evenimentelor lega-
te de ecologie. Cei aproape 8000 de voluntari în activităţile proiec-
telor au expus în total 197 panouri, au amenajat 11 poteci tematice, 
respectiv au organizat 7 tabere Junior Ranger, 3 expoziţii foto şi 3 
evenimente legate de „Ziua Biodiversităţii” şi „Ziua Ariei Naturale 
Protejate”.

Pentru cei ce vor 
mai mult verde!
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În locul bărcilor cu motor care deranjează 
atât fauna, cât şi localnicii, noul Centru de 
Ecoturism Rowmania le propune turiştilor 
care vin în Delta Dunării ambarcaţiunea 
specială numită canotcă. 

Mişcarea demarată de fostul campion olimpic 
la canoe Ivan Patzaichin doreşte să reforme-
ze turismul din cea mai cunoscută rezervaţie 
naturală din România, Delta Dunării. Realizat 
prin colaborarea mai multor ONG-uri, Cen-
trul de Ecoturism Rowmania  (CER) doreşte 
să dezvolte turismul din Deltă ţinând cont de 
aspectele ecologice ale zonei. În localitatea 
Crişan din judeţul Tulcea, centrul pentru vizi-
tatori a fost realizat şi cu ajutorul programului 
comun al MOL România şi al Fundaţiei pentru 

Parteneriat, Spaţii verzi. Acesta va oferi vizi-
tatorilor Deltei Dunării trasee de turism lent, 
cu ghidare şi interpretare atât la centru, cât 
şi prin intermediul însoţitorilor. Un element 
important al turismului ecologic este renun-
ţarea la barca cu motor pentru tururile pe 
apă, în locul ei putând fi închiriate aşa-numi-
tele canotci. Ivan Patzaichin şi colegii lui au 
dezvoltat pentru călătoria ecologică din Deltă 
aceste ambarcaţiuni speciale din lemn, con-
fecţionate în plan local, forţa de muncă im-
plicată în proiect constând de asemenea din 
oamenii locului.

ASOCIAŢIA DE ECOTURISM DIN ROMÂNIA 
DELTA DUNĂRII

ASOCIAŢIA KOGAYON 
PARCUL NAŢIONAL BUILA-VÂNTURARIŢA

Pe lângă peisajele diversificate şi sălba-
tice (păduri, gol alpin, zone de abrupt), 
Parcul Naţional Buila-Vânturariţa cuprinde 
situri de interes geologic şi geomorfolo-
gic, habitate şi specii protejate, respectiv 
monumente cultural-istorice. 

Parcul din judeţul Vâlcea este cel mai mic 
parc naţional din România şi unul dintre cele 
mai noi, fiind înfiinţat în anul 2004. Cele două 
arii protejate din comuna Costeşti, în a căror 
administraţie Asociaţia Kogayon s-a impli-
cat în calitate de custode şi partener de ad-
ministrare, au beneficiat în ultimii ani de mai 
multe proiecte de dezvoltare – acestea au 
vizat promovarea parcului şi conştientizarea 
comunităţilor locale şi a vizitatorilor cu privi-

re la valorile acestuia. Prin implicarea a peste 
50 de voluntari, în cadrul proiectului din 2012 
sprijinit prin programul Spaţii verzi, au fost 
amplasate 11 panouri informative la cele mai 
importante obiective turistice din localităţi-
le Costeşti, Bărbăteşti, Horezu, respectiv au 
fost tipărite 2000 de broşuri şi 3000 de pliante 
de promovare a atracţiilor din zona parcului 
naţional. Tot în cadrul acestui proiect, asoci-
aţia a realizat un punct de informare în cadrul 
centrului de Informare din Horezu, respectiv 
a organizat o prezentare a Parcului Naţional 
Buila-Vânturariţa şi o drumeţie în parc pentru 
80 de elevi ai liceului din Horezu.
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CLUBUL DE SPEOLOGIE MONTANA
REZERVAȚIA FOSILIFERĂ CHIUZBAIA

ASOCIAŢIA VOLUNTARII LUNCA MUREŞULUI 
PARCUL NATURAL LUNCA MUREȘULUI

Rezervația naturală din judeţul Mara-
mureş, aflată în partea sudică a Munților 
Igniş, are o suprafață de 50 ha, şi repre-
zintă o arie acoperită de arborete de fag şi 
depozite fosilifere cu floră (muşchi, frunze 
de arbori exotici, ferigi) şi faună fosiliferă 
(schelete de peşti şi insecte fosile).

Proiectul „Ariile protejate – comori de lângă 
noi” derulat de Clubul de Speologie Montana 
din Baia Mare a vizat creşterea gradului de 
implicare al tinerilor în activități de protecție, 
dar şi valorificarea durabilă a rezervației na-
turale prin utilizarea potențialului educativ al 
acesteia. Prima activitate a constat în com-
petiția ”Tinerii şi ocrotirea valorilor naturii în 
ariile protejate” la care au participat 127 de 

elevi şi 4 profesori de la două colegii din 
municipiul Baia Mare. O altă componentă a 
proiectului a fost amenajarea unei poteci te-
matice – aceasta s-a realizat prin amplasa-
rea a 8 panouri de informare şi a băncilor în 
apropierea lor, dar şi a unui foişor din bârne, 
acoperit cu şindrilă, care oferă adăpost pen-
tru 12-14 persoane. Rezultatele proiectului şi 
principalele evenimente au fost prezentate în 
cadrul expoziției de fotografii şi desene inti-
tulată „Amintiri de pe poteca dintre frunzele 
de piatră”, deschisă în perioada 13-21 sep-
tembrie la sediul Fundației Județene pentru 
Tineret Maramureş.

Cu o suprafaţă de 17.455 hectare, Parcul 
Natural Lunca Mureşului este situat în 
vestul României, în judeţele Arad şi Timiş, 
întinzându-se de la municipiul Arad până 
la graniţa cu Ungaria, de-a lungul râului 
Mureş. 

Ecosistemul tipic de zonă umedă cu ape 
curgătoare şi stătătoare, cu păduri aluviale, 
galerii de sălcii şi plopi, precum şi zăvoaie-
le şi şleaurile de câmpie, oferă un important 
loc de cuibărire şi pasaj pentru aproape 200 
de specii de pasări, multe dintre acestea fi-
ind sub un regim strict de protecţie pe plan 
internaţional. Cu sprijinul obţinut prin progra-
mul Spaţii verzi, Asociaţia Voluntarii Lunca 
Mureşului a realizat un proiect amplu, care a 

vizat conştientizarea publicului larg referitor 
la importanța protejării speciilor şi habitatelor 
din parcul natural. Cel mai important pilon al 
programului a fost realizarea unui traseu in-
terpretativ şi interactiv. Cei peste 300 de vo-
luntari au realizat un model miniatural al râului 
Mureş aşa cum curge el în interiorul parcului, 
plantând arbuşti care să reprezinte pădu-
rea, iarbă pentru păşuni şi terenuri arabile,  
respectiv amplasând butuci pentru localități 
şi cărări cu pietriş pentru căile de acces. De-a 
lungul acestei hărți s-au amplasat 10 bănci 
rustice şi 10 panouri informative despre spe-
ciile şi habitatele din zonă – totodată fiind ti-
părite şi 500 de broşuri despre speciile care 
trăiesc în parc.
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Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2 din 
Reghin este o unitate de învăţământ pre-
şcolar înfiinţată în 1968. Cu sprijinul părin-
ţilor, al Primăriei şi al Asociaţiei Mărţişo-
rul, grădiniţa a reuşit să renoveze sălile de 
grupă şi să asigure materialele necesare 
pentru activităţile copiilor.

Însă cei mici au avut nevoie şi de un loc de 
joacă adecvat în aer liber, iar pentru aceasta a 
fost necesară extinderea zonei verzi din cur-
te, în special prin transformarea unei zone as-

faltate cu o suprafaţă de 130 mp într-un spa-
ţiu verde, cu gazon. Scopul principal a fost 
amenajarea unui loc de joacă care să îndem-
ne copii să mai zăbovească în curtea grădini-
ţei înainte să plece spre casă. Prin contribuţia 
proprie şi sprijinul financiar obţinut prin pro-
gramul Spaţii verzi, în vara anului 2012 s-a re-
uşit înlăturarea asfaltului şi plantarea a 19 ar-
bori, 83 arbuşti şi aproape 70 de plante. După 
montarea a 375 mp de gazon rulou, curtea a 
fost „împodobită” cu o casă de vară cu gri-
laje de lemn şi 4 table de scris pentru copii. 
De asemenea, au fost amplasate 3 locuri de 
joacă, 2 balansoare vapor, 6 jardiniere şi un 
set complet de mobilier de grădină cu bănci 
Pergola şi căsuțe Edelweis. Pe lângă cele 12 
educatoare şi 38 de voluntari, în proiect s-au 
implicat şi toți cei 170 de preşcolari ai gră-
diniței, pentru ei fiind desfăşurate şi activități 
ecologice speciale.

ASOCIAŢIA COGITO – REŞITA ASOCIAȚIA MĂRȚIȘORUL – REGHIN

Asociaţia Cogito derulează de mai mulţi 
ani proiecte educative cu elevii de la Şcoa-
la cu Clasele I-VIII Nr. 6 din Reşiţa – cunos-
când astfel foarte bine problemele cu care 
se confruntă şcoala, ei au propus reînvi-
erea celor aproximativ 840 mp de spaţiu 
verde nefuncţional din faţa clădirii. 

Spaţiul fără alei şi băncuţe s-a degradat şi 
mai mult odată cu renovarea şcolii, când 

vehiculele grele au deteriorat şi au denivelat 
gazonul. Starea inestetică şi neutilizabilă a 
grădinii este însă deja de domeniul trecutu-
lui: cu sprijinul financiar de care au beneficiat 
prin programul Spaţii verzi, cei aproximativ 
500 voluntari au reamenajat în totalitate te-
renul, transformând grădina învechită într-un 
mini-parc splendid. În acest scop s-au plan-
tat peste 1100 arbuşti, flori şi plante aromate,  
respectiv 500 mp de gazon şi s-au pavat 80 
mp de alei. De asemenea, au fost amplasate 
11 piese de mobilier, o tablă de şah gigant 
şi mai multe obiecte decorative. Autoritățile 
locale s-au implicat şi ele în acest proiect, 
furnizând materialele de construcție pentru 
alei. Pentru a întregi tabloul natural, la intrarea 
în curtea şcolii a fost amenajată şi o fântână 
arteziană, care oferă parcului o senzație de 
prospețime.
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FUNDAȚIA PRO MUZEUM – GHEORGHENI ASOCIAȚIA ȚINUTUL SECUIESC VERDE – MIERCUREA CIUC

An de an, în cadrul 
componentei „Spaţii 
verzi urbane” se ofe-
ră şi un premiu orga-
nizaţiei care a realizat 
cea mai vizibilă trans-
formare a terenului 

selectat. În 2012, distincţia a fost acor-
dată Fundației Pro Muzeum, care astfel 
primeşte o sumă echivalentă cu valoarea 
finanţării obţinute pentru implementarea 
proiectului.

Ca institut devotat culturii regionale din Ghe-
orgheni, fundaţia derulează anual diferite 
programe culturale, fiind totodată cel mai 
important partener al Muzeului Tarisznyás 
Márton. Proiectul lor câştigător a fost un plan 
inedit de a îmbina tezaurul muzeului cu valo-
rile naturale ale acestei regiuni spectaculoa-

se prin realizarea unui parc botanic cu plante 
specifice zonei Gheorgheni – chiar în incinta 
muzeului şi pe o parte din suprafaţa grădinei 
parohiale armeano-catolice din vecinătatea 
institutului cultural. După pregătirea terenului 
cu o suprafață de 7 ari, cei aproape 100 de 
voluntari implicaţi în amenajarea noului parc 
Hortus Botanicus Gyergyoiensis au construit 
o stâncărie, au amplasat un iaz şi o mlaştină 
artificială, şi au amenajat o secție pentru ar-
buşti, copaci şi flori. Toate aceste elemente 
sunt legate între ele de poteci, iar vizitatorii se 
pot odihni pe noile bănci şi leagăne. Pe lân-
gă salvarea şi prezentarea unor specii extrem 
de rare (relicte rămase din epoca glaciară ca 
Taula, Salba Pitică sau Scara Dracului), noua 
grădină botanică cu 400 de plante va lărgi şi 
posibilităţile de programe de educaţie ecolo-
gică pentru copiii din zonă.

Pornirea unei mişcări „verzi” în Miercurea 
Ciuc, constituirea unui exemplu, crearea 
unui precedent de conlucrare a mai mul-
tor actori urbani pentru a ameliora starea 
mediului înconjurător – pe lângă scopuri-
le practice, Asociaţia Ţinutului Secuiesc 
Verde a avut şi obiective pe termen lung 
în programul său, denumit Banda verde  şi 
derulat în vara trecută.

Proiectul a constat în reabilitarea unui spațiu 
verde părăsit şi degradat situat într-o zonă 
aglomerată a oraşului, în special prin impli-
carea locuitorilor din cartierul respectiv. In-
formaţiile legate de proiect au fost amplasate 
în blocurile din zonă, fiecare familie primind 
şi câte un chestionar, iar lucrările au avut la 

bază şi analiza răspunsurilor primite. Cu par-
ticiparea activă a locuitorilor din zonă, situl 
neamenajat dintre blocuri a căpătat un as-
pect total diferit în doar trei zile. Cu sprijinul 
financiar asigurat prin programul Spaţii verzi, 
cei aproximativ 200 de voluntari au realizat 
grupuri de flori, au plantat arbori şi arbuşti, 
au amenajat o alee de 86 metri, respectiv au 
amplasat 6 bănci, o masă şi două suporturi 
pentru biciclete. Membrii asociaţiei au pus 
accent şi pe implicarea copiilor din zonă, în-
văţându-i pe aceştia modalităţile prin care, 
după finalizarea proiectului, ei pot întreține 
noul spaţiu verde de aproximativ 2000 mp. 
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PREMIUL MENTOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

Programul Mentor iniţiat de Fundaţia Pen-
tru Comunitate şi MOL România se bucură 
de tot mai multă atenţie: cu ocazia celei de 
a doua ediţii, cei 10 premiaţi au fost aleşi 
dintre nu mai puţin de 149 de candidaţi.

Zece profesori  şi antrenori cu rezultate excepţionale au 
primit la începutul lunii aprilie 2012 Premiul Mentor pentru 
Excelenţă în Educaţie. Premiul este acordat de către Fun-
daţia Pentru Comunitate şi MOL România acelor profesori, 
antrenori, mentori care au descoperit şi lansat tinere talente, 
îndrumându-le primii paşi, dar a căror activitate lor a rămas 
fără recunoaştere publică, recompense morale sau materiale.
Pentru ediţia din 2011 au sosit 191 de dosare cu nominalizări 
pentru 149 de profesori, antrenori, unii fiind nominalizaţi de 
mai multe ori. Cei zece câştigători au fost selectaţi de către 
Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, iar în ca-
drul galei de decernare a premiilor organizată în Cluj-Napoca,   
au primit un trofeu realizat de renumitul artist Ioan Nemţoi şi 

un premiu în valoare de câte 8000 de lei.
”Prin Premiul Mentor ne exprimăm recunoştinţa faţă de acei 
dascăli care au dat dovadă de excelenţă în munca lor – a 
declarat Kinga Daradics, director executiv MOL România.  În 
cariera lor îndelungată, ei au dovedit valori morale înalte şi 
creativitate în motivarea tinerilor alături de care au obţinut re-
zultate deosebite. Ei sunt cei care îndrumă generaţiile viitoare 
spre o cultură bazată pe valoare, pornind de la exemplul per-
sonal şi credem că sprijinirea lor este deosebit de importan-
tă.” Conform lui Imre András, directorul executiv al Fundaţiei 
Pentru Comunitate, în ultimul timp se manifestă un interes 
ridicat faţă de Programul Mentor. “Acest fapt este dovedit 
de dublarea numărului nominalizărilor, precum şi de calitatea 
propunerilor depuse” – a menţionat Imre András.

Cunoşti un profesor deosebit?
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DUMITRU POPESCU
Profesor de educaţie fizică şi sport

Campioni naţionali şi mondiali la scrimă, 
dar şi antrenori recunoscuţi pe întregul ma-
pamond s-au bucurat împreună cu profeso-
rul emerit de educaţie fizică şi sport Dumitru 
Popescu, când antrenorul craiovean a fost 
recompensat cu premiul „Mentor pentru Ex-
celenţă în Educaţie“. 

Cu o viaţă petrecută în sala de sport, Dumitru Popescu este antre-
nor la Centrul Olimpic de Spadă, unde se ocupă de juniori dar şi 
de echipa masculină de spadă tineret a CS Universitatea Craiova. 
Iubit şi respectat de către foştii şi actualii săi sportivi, el şi-a dedi-
cat întreaga viaţă promovării scrimei în România, pregătind gene-
raţii de spadasini, printre care şi multipla campioană mondială şi 
europeană Loredana Iordăchioiu. „Acest premiu are o semnificaţie 
deosebită pentru mine întrucât reprezintă încununarea unei cariere, 
este un premiu care se acordă o singură dată în viaţă”, a mărturisit 
antrenorul craiovean.

ERZSÉBET REND
Profesoară de fizică

Într-o carieră de peste două decenii, Erzsé-
bet Rend a pregătit mai multe sute de elevi 
marghiteni, care şi-au valorificat cunoştinţe-
le de fizică la concursuri judeţene, naţionale 
sau internaţionale. „În munca de educator 
iubesc cel mai mult şlefuirea talentelor. Să 
urmăresc copiii în timp ce lucrează, să ob-

serv acea sclipire datorită căreia pot afla în cine se ascunde talen-
tul” – şi-a formulat crezul de profesor directoarea adjunctă de la 
Grupul Şcolar Horváth János din Marghita. „Sunt mândră de per-
formanțele elevilor mei la concursuri, dar mă bucur şi mai mult de 
faptul că mulţi dintre ei au rămas în domeniul fizicii, fiind în prezent 
studenţi sau doctoranzi” – spune profesoara cu foşti elevi docto-
ranzi acum în Statele Unite sau cercetători în Franţa şi Germania.

ELENA CRISTINA BĂLAN
Antrenor de tir

Medalia de aur câştigată de Alin Moldo-
veanu la Jocurile Olimpice de la Londra a 
adus pentru un scurt timp în prim plan tirul 
sportiv din România, însă în continuare ma-
joritatea cluburilor se confruntă cu proble-
me. La Braşov nu există un poligon adecvat, 
însă în ciuda condiţiilor precare de pregăti-

re, în cei 21 de ani de carieră ca antrenoare, sportivii Elenei Cristina 
Bălan au obţinut peste 100 de medalii la diferite concursuri naţio-
nale şi internaţionale. Chiar dacă motivarea financiară este uneori 
inexistentă, ea reuşeşte să-i motiveze mental pe sportivii săi pentru 
toate competiţiile. „Întotdeauna încerc să fiu apropiată de copii, ca 
să-i pot înţelege, indiferent de vârsta pe care o au. Lucrând cu ei, 
şi eu mă simt mult mai tânără. În primul rând pun preţ pe corectitu-
dinea şi sinceritatea lor, pentru că nu e nevoie să ai talent înnăscut 
pentru un anumit sport, este mai important să deţii anumite calităţi, 
şi să le dezvolţi continuu”, a mărturisit antrenoarea din Braşov.

ION BRATU
Antrenor de fotbal şi atletism

Sportul de performanţă este aproape  
inexistent în mediul rural din România, însă 
comuna Vârtoape din judeţul Teleorman 
este o excepţie spectaculoasă, aceasta 
datorându-se în principal perseverenţei şi 
priceperii antrenorului local de fotbal şi atle-
tism: Ion Bratu. Fostul atlet al clubului Stea-

ua Bucureşti a revenit în satul său natal în 1970, de atunci implicân-
du-se ca profesor, antrenor, organizator sau preşedinte de club în 
dezvoltarea vieţii sportive din localitate. De-a lungul timpului, Clubul 
Sportiv Vârtoape a dat sportului românesc numeroşi campioni naţi-
onali de juniori şi seniori, care şi-au continuat cariera începută aici, 
printre altele, la cluburi ca Steaua sau Rapid. Munca voluntară, fără 
salariu, a domnului Ion Bratu s-a concretizat, printre altele, şi într-o 
bază sportivă multifuncţională. Punând preţ şi pe sportul de masă, 
la Vârtoape el organizează trimestrial diferite evenimente sportive, 
la care participă mai multe sute de copii din localitate şi din comu-
nele învecinate.
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LÓRÁND KISS
Profesor de chimie

Laboratorul de chimie al Grupului Şcolar 
Sövér Elek din Joseni este una dintre mân-
driile instituţiei de învăţământ din comu-
na harghiteană: pereţii sunt „decoraţi” cu 
numeroasele premii şi distincţii obţinute la 
concursurile de chimie de către elevii pro-
fesorului Lóránd Kiss. În peste 40 de ani de 

carieră pedagogică, el a devenit un exemplu de urmat pentru elevii 
săi, dar şi pentru colegi: nominalizarea lui la Premiul Mentor făcută 
de către directorul şcolii a fost susţinută de toţi profesorii. „Încă din 
copilărie am avut dorinţa de a-i învăţa pe alţii, dacă mă jucam cu 
copiii din vecini, întotdeauna eu eram învăţătorul, iar ei elevii. Îmi 
oferă bucurie când văd că elevii mei au învăţat şi înţeleg materia 
predată, iar aceste mici reuşite se înmulţesc, se îmbină, şi mă moti-
vează foarte mult. Anii au trecut foarte repede, însă am avut o mulţi-
me de satisfacţii, şi dacă ar trebui să aleg, aş alege din nou o carieră 
pedagogică”, a povestit Lóránd Kiss, renumit şi pentru insistenţa cu 
care le arată elevilor săi importanţa ecologiei.

MARIA MAFTEI GUTH
Coregrafă

Ca pedagog, creator şi coregraf, Maria Maf-
tei Guth a pregătit zeci de generaţii, dăruind 
aproape 60 de ani dansului şi educaţiei prin 
dans.
Succesul ei se datorează în special dragos-
tei faţă de dans, dar şi originalităţii cu care 
pregăteşte fiecare spectacol. „Nu am surse 

de inspiraţie din afară, îmi creez singură librete şi după aceea, pe 
baza acestora îmi caut muzica şi montez partea de coreografie. 
Cred că, pe lângă muzicalitate sau ritm, Dumnezeu mi-a dat şi fan-
tezie”, a mărturisit doamna Maria. Născută în 1935 la Bacău, Ma-
ria Maftei Guth a moştenit dragostea pentru dans de la părinţii ei. 
Cariera sa o leagă de Braşov din 1954, iar în prezent ea activează 
la Centrul Cultural Reduta, unde coordonează grupe organizate în 
funcţie de vârstă şi ani de studiu. Meritele ei au fost răsplătite prin 
numeroasele titluri şi diplome, dar pentru ea cea mai importantă 
realizare a rămas recunoaşterea dansatorilor educaţi de către ea. 

MÁRTA DOLÓCZKI
Învăţătoare

Învăţătoarea sătmăreană a Grupului Şco-
lar Teologic Romano-Catolic „Hám János”, 
se ocupă, obţinând rezultate bune, atât cu 
copii talentaţi, cât şi cu elevii care necesită 
o atenţie specială. Apreciată deopotrivă de 
elevi, de părinţi, precum şi de colegi, Márta 
Dolóczki încearcă tot timpul să ţină pasul cu 

metodele pedagogice noi, astfel după clasa a IV-a, „predă” întot-
deauna copii deschişi şi curioşi. „Mă bucur foarte mult de rezulta-
tele obţinute de elevii mei, însă scopul meu a fost şi va rămâne în 
continuare să-i educ pentru a deveni oameni mai buni. Noi pedago-
gii suntem cei care trebuie să scoatem la suprafaţă lumina şi bună-
tatea din fiecare copil. În decursul anilor am încercat întotdeauna să 
realizez acest lucru, iar dacă am reuşit, atunci cred cu convingere 
că şi ei vor duce mai departe această lumină. Astfel poate că şi 
lumea noastră devine un pic mai frumoasă şi mai bună”, ne-a îm-
părtăşit crezul său Márta Dolóczki, care este totodată organizatoare 
a mai multor concursuri de recitare de poezii pentru cei mici.

MIHÁLY GUTTMAN
Profesor de muzică şi dirijor

Ca unul dintre fondatorii şi apoi primii direc-
tori (între 1950-1958) ai Liceului de Muzică 
din Cluj, profesorul şi dirijorul Mihály Gutt-
man a lucrat din anul 1949 până la ieşirea în 
pensie (1986) în cadrul acestui institut. Con-
ducând orchestra de elevi, corul de fete,  
respectiv ansamblurile camerale ale şcolii, a 

dirijat peste 350 de concerte, printre care şi turnee internaţionale. 
Ca pedagog desăvârşit şi muzician consacrat, a acordat o impor-
tanţă deosebită alegerii repertoriului interpretat, astfel educaţia mu-
zicală a elevilor s-a realizat prin adevărate capodopere ale literaturii 
muzicale. În decursul anilor a lansat generaţii întregi pe drumul de-
venirii artistice, având în prezent foşti elevi în numeroase orchestre 
renumite de pe toate continentele lumii. După ieşirea în pensie, el 
a reorganizat mişcarea corală transilvăneană, fiind şi preşedintele 
de onoare al Uniunii Formaţiunilor Muzicale Maghiare din România. 
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LIVIA MONICA CHIFOR
Profesoară de pian

Mulţi părinţi din localităţi mai mici, care nu 
se pot mândri cu statutul de centre culturale, 
se confruntă cu problema educării muzicale 
adecvate a copiilor lor talentaţi. Însă cei din 
Sighetu Marmaţiei ştiu că se pot baza pe 
profesoara de pian Livia Monica Chifor. Ea 
predă încă din 1977 la Şcoala Generală cu 

Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice, iar munca şi impli-
carea ei s-au concretizat în numeroase premii importante. Exigenţa 
cu care se ocupă de copii a clădit întotdeauna o bază solidă pentru 
profesorii de la alte şcoli sau conservatoare, unde şi-au continuat 
studiile discipolii ei. „Meseria aceasta mi-a ales-o mama mea, dar 
este cea mai frumoasă vocaţie din lume. Aş vrea să văd în conti-
nuare cât mai mulţi copii care se bucură de cântatul la pian, pentru 
că în fond acesta este obiectivul principal”, a povestit Livia Monica 
Chifor, care se implică în viaţa comunităţii şi ca voluntar la Surorile 
Benedictine de Caritate. 

SORINA TOPIŢĂ
Educator - Coordonator

Centrul de Excelenţă destinat copiilor su-
pradotaţi intelectual, care provin din familii 
cu probleme sociale din mediul rural func-
ţionează în cadrul Complexului de Servi-
cii Comunitare Bucium din Iaşi. Obiectivul 
principal al primului institut de acest gen 
din ţară, susţinut din surse financiare publi-

ce, este prevenirea abandonului şcolar, iar pentru împlinirea aces-
tui scop, conducătorul perfect s-a dovedit a fi Sorina Topiţă. De-a 
lungul carierei sale de peste 33 de ani în domeniul educaţiei, ea a 
modelat generaţii întregi de copii, ajutându-i să-şi descopere po-
tenţialul, atuurile şi abilităţile necesare să-şi aleagă un drum în viaţă. 
Institutul şi-a început activitatea cu 18 copii cu vârste începând de 
la 9 ani, aleşi din sate ale judeţului Iaşi, iar sub îndrumarea Sorinei 
Topiţă, centrul a ajuns să găzduiască 30 de copii cu rezultate şcola-
re deosebite cu medii peste 9 şi chiar 10 pe linie – obţinute la şcolile 
de elită din Iaşi. 
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ŢARC DE CĂLĂRIE PRIN  
MUNCA VOLUNTARILOR DE LA MOL

47 de angajaţi de la MOL România au ajutat şi în 2012 cu muncă 
voluntară Fundaţia Sfântul Francisc din Deva. După acţiunile anilor 
trecuţi din Băile Tuşnad sau Rimetea, în perioada 19-21 septembrie 
2012, membrii departamentului comercial au amenajat în comuna 
harghiteană Lăzarea un ţarc de călărie pentru copiii abandonați şi 
orfani îngrijiţi de către Fundaţie, respectiv au contribuit la renovarea 
curţii casei de copii, MOL România suportând costurile asociate 
acestor acţiuni. În afara micilor beneficiari, care astfel au primit un 
loc special pentru tabere de călărie, țarcul a devenit de asemenea 
un element important al acestui spațiu comunitar. Fundația şi-a pro-

pus să dezvolte Dealul Tătarilor într-un spațiu cu utilitate turistică, 
sportivă şi economică, unde se vor putea organiza târguri ocazio-
nale de bunuri pentru producătorii din zonă, precum şi evenimen-
te festive. Cei 47 de angajaţi de la MOL România au contribuit cu 
acest prim pas, şi anume montarea celui mai mare țarc de călărie 
din zonă. În afara voluntarilor care au participat din partea MOL 
România, la munca comună au contribuit şi copiii mai mari, respec-
tiv părinţii adoptivi din casele de la Gheorgheni, Lăzarea şi Miercu-
rea Ciuc. 

VOLUNTARII MOL
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