Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.
Ediţia VI. Septembrie 2020

CEA1 BORSEC 2020

4.

CORONAVIRUSUL CONDUCE
educaţia către o nouă direcţie

6.

MIK JÓZSEF A OBŢINUT UN NOU
mandat în fruntea orașului Borsec

8.

ZIUA POMPIERILOR SĂRBĂTORITĂ LA BORSEC

foto: Farkas Aladár

În data de 13 septembrie se sărbătorește Ziua Pompierilor din România. Este o
sărbătoare anuală care comemorează Bătălia din Dealul Spirii, care a avut loc în 1848
la București între compania de pompieri condusă de Căpitanul Pavel Zăgănescu și un
corp de armată al Imperiului Otoman.
Apreciind munca depusă de pompierii cători pentru munca depusă de cei 18
voluntari, în ﬁecare an comemorăm acți- pompieri voluntari din Borsec.
În acest an Ziua Pompierilor este una
unile lor eroice. Principala lor activitate este
prevenirea respectiv stingerea incendiilor, mai specială, pentru că au primit o mașină
dar nu numai ci îi vedem și atunci când sunt de pompieri Mercedes în stare foarte bună,
inundații. Tot ei pompează apa din sub- având doar treizeci de mii de kilometri
soluri și din case. Pe scurt, această activitate parcurși. Simon Zsolt, specialist prevenire
implică multe sacriﬁcii și suntem recunos- al Serviciului Voluntar pentru Situații de

Urgență din Borsec a salutat participanții
adunați la ceremonie și a mulțumit conducerii orașului pentru sprijinul acordat în
cumpărarea acestei mașini diesel. Primarul Mik József a salutat participanții și a
lăudat activitățile cavalerilor care sunt în
luptă cu ﬂăcările. A aﬁrmat că ﬁrma
ROMAQUA GROUP SRL a susținut
cumpărarea mașinii cu cincizeci de mii de
lei iar primăria a contribuit cu 110 mii lei.
Albert Csaba, președintele Asociației de
(continuare pe pagina 2.)
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absorbție de 1800 litri. Fiind cu tracțiune
integrală, va putea urca pe toate terenurile,
ceea ce este foarte important (ne aducem
aminte de incendiul din anul 2015, de pe
Făget, când din păcate a ars cabana).
Directorul Radu Lăzăroiu de asemenea, a lăudat activitățile pompierilor voluntari, care nu doar opresc răspândirea ﬂăcărilor, precum pompierii profesioniști, ci îl și
sting.
Toți participanții puteau admira de aproape noua mașină de pompieri.
În ultimele trei decenii, aceasta este a
treia mașină de pompieri a Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență din
Borsec, înﬁințată acum 120 de ani, care a
fost primită sau cumpărată de către
foto: Farkas Aladár
primărie (Magirus și un Mercedes). Ceremonia a fost urmată de servirea particiPompieri Voluntari din județul Harghita, a spus că această mașină este echipată cu un panților, după care au petrecut după amiafost cel care a participat la procurarea și rezervor de 2500 de litri, iar pompa acestuia za la Restaurantul Speranța.
examinarea tehnică a mașinii. Dânsul a în doar două minute are o putere de
Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Având în vedere situaţia epidemiei,
Consiliul local al orașului Borsec nu s-a
întrunit nici în luna septembrie, ci pe baza
materialelor primite din timp în format
electronic au fost adoptate următoarele
hotărâri:
În Hotărârea nr. 69 s-a aprobat Planul
Urbanistic Zonal și Regulamentul local de
Urbanism pentru zona construită protejată, zona Centrului Balnear nou din orașul
Borsec, județul Harghita.
În Hotărârea nr. 70 s-a aprobat ajustarea tarifelor la apă potabilă (4,33 ron +
TVA/m3) și canalizare (3,90 ron + TVA/
m3).
În Hotărârea nr. 71 s-a aprobat abrogarea unei hotărâri.
În Hotărârea nr. 72 s-a aprobat modiﬁ-

carea art.2 și 3 din Hotărârea Consiliului
local orășenesc Borsec nr.83/24.10.2019.
În Hotărârea nr. 73 s-a aprobat demisia
d-lui consilier Benkes Zsolt.
În Hotărârea nr. 74 s-a aprobat încheierea unui contract de delegare a gestiunii a
serviciului public de salubrizare în orașul
Borsec pe perioadă de 4 luni atribuit prin
achiziție publică directă.
În Hotărârea nr. 75 s-a aprobat structura organizatorică și a statului de funcții
ale aparatului de specialitate al primarului
și serviciilor publice subordonate.
În Hotărârea nr. 76 s-a aprobat rectiﬁcarea bugetului local pe anul 2020.
În Hotărârea nr. 77 s-a aprobat stabilirea destinației pentru 1024 mc., brut masă
lemnoasă provenită din producția anului
2020 din fondul forestier administrat de

Ocolul Silvic Borsec.
În Hotărârea nr. 78 s-a aprobat reglementarea metodologică și criteriile pentru
alocarea ajutorului social pentru locuitorii
Flüei din Borsec dar nu numai, ci și pentru
toți cei care au nevoie. Aceștia acordă un ajutor cuprins între 70 și 2000 de lei. Informații detaliate pot ﬁ găsite la Primărie.
În Hotărârea nr. 79 s-a aprobat preluarea unei suprafețe de teren 26,732 de metri
pătrați pe strada Stadionului, care va ﬁ deținută în patrimoniului orașului.
În Hotărârea nr. 80 s-a aprobat broșura
de licitație pentru modernizarea iluminatului public al orașului.
Cu toate acestea, componența actuală a
consiliului local și-a încetat activitatea.
Traducere după: Farkas Aladár
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CRUCEA, REPER EXISTENȚIAL AL JERTFEI

Luna septembrie este marcată, în ﬁecare an de sărbătoarea Înălțării Sﬁntei Cruci.
Biserica ne invită să privim la “Crucea
răstignirii” și să ne asumăm chemarea
Măntuitorului, din duminica care succede
sărbătoarea Înălțării Sﬁntei Cruci.
Pentru noi, creștinii, Sfânta Cruce este
simbolul credinţei. Nu ne putem închipui
credinţa noastră fără Cruce, de aceea la
sărbătoarea Înălţării Sﬁntei Cruci am cântat: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și
Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim”.
În istoria mântuirii, Crucea este altarul
de jertfă sﬁnțit cu sângele Domnului, rană
de mult plâns a demonilor, după cum au
aﬁrmat imnograﬁi, iar noi am fost vindecați
cu rana Domnului. Este semnul suprem al
iubirii care a deschis din nou Raiul, cel
închis de demult, prin mândrie și neascultare.
Cuvintele Evangheliei citite în această
duminică sunt profunde, iar mesajul, actual
și folositor. În primul rând este vorba de
lepădarea de sine. Mântuitorul a adresat o
invitație. El nu obligă pe nimeni, nu forțează libertatea vreunuia dintre noi. De
aceea, S-a adresat prin cuvintele: „Oricine
voiește să vină după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie!”
(Marcu 8, 34). Lepădarea de sine înseamnă

în primul rând un nou început în viața
noastră. Mântuitorul le-a cerut ucenicilor
și ne cere și nouă să ne lepădăm de sine, de
ceea ce este trecător și ne împiedică să ajungem înaintea Lui.
Părinţii Bisericii vorbesc despre omul
vechi și despre haina de piele a păcatului.
Sfântul Andrei Criteanul amintește despre
veșmântul lumesc pe care păcatul l-a țesut
tuturor. Mai frumos decât atât, evoc pilda
Mântuitorului despre întoarcerea ﬁului
risipitor, care, deși când a plecat avea haina
curată și strălucitoare, când a revenit din
țara păcatului avea haina zdrențuită. Părintele cel bun l-a primit și i-a dat veșâmânt
nou și inel în mâna lui, arătând că este
posibilă schimbarea felului greșit de a
viețui, devenit mod de a ﬁ al cuiva.
A două chemare pe care Mântuitorul o
face este aceea a luării Crucii! Nu este vorba
despre o cruce de piatră, de ﬁer sau de lemn,
nici una frumoasă sau de mari dimensiuni.
Luarea crucii este purtarea unei suferințe, a
unor încercări, boli, nedreptăți pe care leam putea întâlni în viață.
Este pilduitoare atitudinea unor oameni care își duc în tăcere crucea până la
mormânt. Sunt unii care suferă ani la rând,
iar alții o viață întreagă și păstrează pacea,
îndelunga răbdare și chiar o căldură a ini-

mii. Unii dintre ei au trecut prin mari
încercări, și-au pierdut copiii, rudeniile
apropiate și au dus crucea până la sfârșitul
vieții. Alții au pierdut bunuri în mari încercări, în vremea inundațiilor sau a unui
incendiu și au știut să-și ducă suferința ca
pe o cruce. Sunt și nedreptăți pe care le întâlnim în viață, chiar din partea celor cărora
le-am făcut bine. Așadar, luarea crucii este
purtarea suferinței până la capăt.
Urmarea lui Hristos, cea de a treia chemare din Evanghelia acestei duminici, înseamnă să mergem pe urmele pe care ne-a
îndrumat El. Constatăm adeseori că refuzăm chemarea și urmarea Lui, ascunzândune în spatele pretextelor, chiar și în zi de
duminică, când nu găsim timp să participăm la slujba Sﬁntei Liturghii.
Așadar, asumarea Crucii și urmarea lui
Hristos înseamnă să ne aducem pe noi
înșine la Hristos, purtând cu răbdare și
speranţă neputinţele noastre, bolile noastre, "răstignirile" noastre între idealul propus și rezultatul obţinut, pentru ca El să
devină Doctorul și Mântuitorul vieţii noastre. Astfel, putem mărturisi împreună cu
Sfântul Apostol Pavel: "M-am răstignit
împreună cu Hristos; și nu eu mai trăiesc, ci
Hristos trăiește în mine. Și viaţa mea de
acum, în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul
lui Dumnezeu, Care m-a iubit și S-a dat pe
Sine însuși pentru mine" (Galateni 2, 20).

Pr. Nicolae Ciupudean
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CEA1 BORSEC 2020

foto: Moldovan George

Ceaun Borsec Festival a reușit în vremuri complicate să menţină continuitatea
unui eveniment care devine din ce în ce mai
apreciat și iubit.
Ediţia 2020 a fost, asa cum și-au dorit
organizatorii o ediţie „de racord”, de tranziţie, adaptată unor condiţii speciale dictate
de pandemie și regulile sanitare privind
răspândirea Coronavirus 19 .
Decizia de a organiza un eveniment în
aceste condiţii s-a luat ca urmare a multor
mesaje de încurajare pentru a nu pierde
ritmul unei sărbători iubite care aduce la
Borsec lume încântată de frumuseţea acestui loc.
Ediţia 2020 care s-a desfășurat sub numele de Cea1 Borsec 2020 - „ ceaun de cultură și outdoor” a fost o ediţie dedicată familiei. Evenimentele și spaţiul de la pârtia
Speranţa au fost organizate în așa fel încât
participanţii să petreacă două zile de poveste împreună cu familiile sau prietenii în
siguranţă si relaxaţii.
Locaţia de bază a rămas ca de obicei
zona de la pârtia de schi unde au fost instalate „insule pentru familii”. Pentru că situaţia nu a permis, vedetele principale „ceaunele”, nu au mai fost prezente în atelierele
demonstrative care au consacrat acest eveniment.
Ele au fost în schimb regăsite la 5 restaurante din Borsec care s-au alăturat Cea1
–ului și au pregătit în meniul lor în cele
două zile, specialităţi la ceaun care mai
decare mai gustoase.

Vila Montana, Restaurantul Falo, Restaurantul Speranţa, Vila Riki si Favorit Ferice
au fost destinaţiile turiștilor care au dorit să
deguste preparate dintre cele mai diverse
gătite la ceaun stropite cu un vin bun. A fost
o colaboare de succes desfășurată în siguranţă care a bucurat pe toată lumea și dova-da a fost că ceaunele au fost „golite” foarte
rapid de către clienţi.
Sportul și cultura au fost principalele
ingrediente ale ediţiei din acest an. Cea1
Borsec a început cu un eveniment de înaltă
ţinută artistică în parteneriat cu principala
agenţie de presă din România: AGERPRES.
Expoziţia de fotograﬁe Natura în imagini –
AGERPRES a fost deschisă în prezenţa
Directoarei generale a agentiei – Claudia
Nicolae și a primarului Mik József .
Devenită o tradiţie, Conferinţa Outdoor s-a desfășurat în acest an în parteneriat cu programul Visit Harghita și a avut ca

temă de discuţie: Turismul pentru familii în
România. Au discutat despre acest subiect
invitaţii de seamă precum Christoph
Promberger - Director executiv Fundatiei
Carphatia, Károly Szabó - Visit Harghita,
Avram Iancu – sportiv.
Momentele musicale au fost şi ele gândite pentru a asigura un cadru plăcut şi relaxant adaptat vremurilor. Am asistat la un
concert minunat de chitară clasică a tânărului Filip Zsombor din Sfântul Gheorghe,
un nume de care veti auzi cu siguranţă pe
viitor. Un superb concert de muzică medievală a fost asigurat de renumita trupă Codex din Miercurea Ciuc, un nume mare pe
scena muzicii clasice din România si
Europa.
Momentul de vârf al festivalului a fost
un concert al unicului Emeric Imre care a
vrăjit publicul prezent cu un recital, pe apus
de soare care va rămâne în istoria Ceaun
Borsec Festival.
Partea de outdoor şi de sport a fost deasemenea o reusită cu foarte mulţi participanţi si probe noi. Pentru prima oară am
organizat la Borsec un concurs de sah, în
parteneriat cu Villa Montana, desfăşurat în
curtea cochetei pensiuni într-un cadru de
poveste. Organizatorul şi suﬂetul concursului a fost borseceanul Vodă Costel care cu
pasiune şi implicare a reuşit să pună la
punct o primă editie memorabilia. Un gând
special pentru gazdele de la Villa Montana
care au asigurat premiile şi logistica concursului.

foto: Farkas Aladár

(continuare pe pagina 5.)
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PRIN VECINI
În luna septembrie am fost în vizită tot
în zona Scaunul Odorheiu Secuiesc,
deoarece încă sunt multe de văzut pe aici.
Acum îi îndrumăm pe stimații cititori spre
Polonița, de-a lungul văii Nyikó, spre
Bisericani și Lupeni.
Tot în județul Harghita, părăsind Băile
Szejke spre Praid, după câțiva km drumul
duce spre Polonița. Să mergem și noi ! Întro vale, un drum cu serpentine duce spre
Polonița, satul în care s-a născut Orbán
Balázs. Nu este o atracție turistică speciﬁcă,
dar dacă doriți să vă cunoașteți județul și
Ținutul Secuiesc, puteți vizita acest mic sat
măcar o dată.
Conacul, casa părintească frumos
renovată al lui Orbán Balázs, găzduiește
acum o școală. Pe pereți are două plăci
commemorative din marmură. Am stat
chiar în fața clădirii, gândindu-ne la
patriotul dedicat națiunii sale, la Orbán
Balázs. El și-a pus toată viața, munca și
averea în slujba secuilor. Lucrarea sa
principală, „Descrierea Ținutului Secuiesc”, este și acum o sursă de informații
pentru cercetători și oamenii de știință. A
fondat un cămin în Cristuru Secuiesc. A
fost o persoană modestă: nu și-a folosit
niciodată rangul de baron, ca membru al
Parlamentului a călătorit cu trenul la clasa

foto: Pr. Nicolae Ciupudean

fotó: Kolbert Tünde

a II-a deși ar ﬁ avut dreptul la clasa I (patria
are pe ce cheltui banii - a spus el când a fost
întrebat!).
Am făcut poze și ne-am întors pe
drumul principal, dar nu pentru mult timp.
Ne-am abătut din drum, de data aceasta
spre dreapta, spre Bulgăreni. Am vizitat
statuia lui Hristos care domină Bazinul
Corundului și nu numai. Se poate merge în
vârful dealului unde a fost ridicată statuia
lui Iisus și cu un autoturism. Statuia de 22,5

m este din oțel laminat și oferă și un frumos
punct de belvedere. Este lucrarea lui
Zavaczki Walter Levente, sﬁnțită în anul
2013, în luna august. De atunci, este atracția
principală a zonei. În interiorul statuii este
amplasată o scară circulară și scări
verticale, care merită parcurse pentru că
ajunși în vârf se deschide o priveliște
minunată. Desigur cei care suferă de rău de
înălțime să rămână la poalele statuii, și de
acolo este frumoasă priveliștea.
După ce am urcat în vârful dealului, neam uitat împrejur și ne-am simțit mai
aproape de cer, ne-am întors la șoseaua
principală. În Bisericani (Ce nume frumos
pentru o localitate!) ne-am îndreptat
privirea spre casa tradițională. Merită
vizitată, este o călătorie în timp. Aici sunt
adunate materialele din gospodăria și din
viața satului. Doar în ﬁlme și în muzee mai
putem vedea astfel de obiecte.
În Lupeni, aducem un omagiu la
mormântul lui Tamási Áron și vedem cum
versuri din poezia lui Kányádi Sándor
prind viață. Admirăm monumentul
funerar realizat din bazalt, în care au fost
sculptate personajele lui Tamási. Aceasta
este o amintire gravată în piatră. Noi
gravăm amintirea lui în inimile noastre!
Vă doresc o călătorie frumoasă!
Traducere după: Kolbert Tünde

(continuare de pe pagina 4.)

Au fost prezenţi peste 16 participanţi
organizaţi în echipe de câte 4, câştigătorii
ﬁind cea mai tânără echipă cu vârste chiar şi
de 12 si 14 ani (membri echipă: fraţii Tablan
Andrei şi Matei, Poenaru Cristian şi Ilyes
Loránd). Epic!
Câştigătorii au fost clasaţi astfel: locul I:
echipă mixtă Târgu Mureş – Piatra Neamţ,
locul II: echipă mixtă Sărmaş - Topliţa, locul III: Topliţa, locul IV: Borsec. Concursul
de orientare în alergare a adunat un număr
record de participanţi şi tinde să devină un
eveniment important din România pentru
cei care iubesc acest sport. Este de subliniat
şi faptul că o tânără din Borsec, Mik Me-

lissza, a câştigat la categoria open fete.
Crosul montan este deja un eveniment consacrat în lumea alergătorilor din România
şi a fost unul din puţinele concursuri de
alergare Montană care s-a ţinut în România
în perioada pandemiei. Cu sprijinul preţios
al echipei Salvamont Borsec, concursul a
fost o reuşită cu peste 70 de partipanţi. La
baieţi cel mai bun timp şi câştigător la
categoria open a fost Bobis Ioan şi la fete
Mihaela Cotonogu.
După concurs toţi sportivii au gustat un
gustos gulaş oferit de echipa de la Visit Harghita şi au făcut o tură, cu deja renumitul
bob de vară de la pârtia de schi.

A fost o ediţie reuşită desfăţurată în
condiţii speciale de siguranţă şi s-a dovedit
că nu a fost constatat nici un caz de infectare după festival, fapt ce ne bucură şi efortul organizatorilor a fost util şi bine făcut
pentru o ediţie fără probleme
Concluzia care ne bucură cel mai mult
este că acest eveniment devine de la o ediţie
la alta un eveniment al borsecenilor care sau implicat cu toată energia lor şi reuşita se
datorează şi sprijinului comunităţii. Este o
listă lungă de aceea într-un cuvânt mulţumim Borsec, pentru că ai contribuit la un
eveniment reuşit care i-a încântat pe cei
prezenţi.
Dan Burlac
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CORONAVIRUSUL CONDUCE EDUCAȚIA ȘCOLARĂ CĂTRE O NOUĂ DIRECȚIE
Educația din această primăvară va rămâne pentru mult timp întipărită în memoria profesorilor și nici nu va dispărea
fără urmă. Ca urmare a stopării răspândirii
coronavirusului, una dintre măsurile stricte care au fost luate în educație a fost trecerea la o educație digitală. În perioada stării
de urgență, aceasta a fost cea mai bună
decizie. Educația nu s-a oprit, elevii nu au
fost nevoiți să amâne un an și am putut
vedea că s-au susținut și examenele. Desigur, nu se poate spune că toate acestea au
decurs fără probleme. În mai puțin de o
săptămână, a trebuit să realizăm ceva ce nu
am mai făcut până acum în educție. Această
tranziție neașteptată și forțată a necesitat
puterea și atenția maximă a tuturor participanților. Una peste alta, putem spune că, în
ciuda greutăților de la început, lucrurile sau așezat la locul lor și educația a putut
continua. Cea mai mare provocare a fost că
nu a existat o „rețetă”, nici o soluție deja încercată.
Prima diﬁcultate cu care ne-am confruntat a fost cea privind materialele didactice existente, ce instrumente aveau la dispoziție profesorii și elevii noștri. Pentru
acest fapt nu au existat sondaje și nici o
tehnologie testată și învățată. Toată lumea a
trebuit să găsească canalele și mijloacele de
comunicare, de predare și de evaluare și
toate acestea nu doar să le descopere ci și să
le și folosească în scurt timp. Gama largă de
soluții găsite, de acum încep să ﬁe mai clare.

Desigur, trebuie analizată cu atenție modalitatea aleasă. Majoritatea metodelor pedagogice tradiționale nu pot ﬁ aplicate în noul
mediu digital.
În ultima vreme, ne-am dat seama că
este mai eﬁcient să predăm mai puțin dar
mai intercativ. Nu se poate transfera o cantitate mare de informații deoarece timpul și
energia pentru învățare se pot chiar dubla.
Pedagogii au fost nevoiți să analizeze ceea
ce este acum transferabil. Acum pot ﬁ
predate și dezoltate activități precum: împărțirea timpului eﬁcient, dezvoltarea unei
motivații, dezvoltarea unor obiceiuri individuale eﬁciente de învățare, asumarea
responsabilității pentru ceilalți.
De asemenea, s-a schimbat și situația
profesorilor. Nu ne putem baza doar pe
experiența și practica a câtorva decenii, ci
în mediul digital, munca pedagogică trebuie organizată chiar și fără pregătire. Să
recunoaștem faptul că, anumite competențe digitale ale dascălilor fac parte dintr-o
gamă vastă. Timpul de pregătire și de
planiﬁcare, adesea a ținut profesorii în fața
calculatorului pe tot parcursul zilei. Sarcinile au trebuit să ﬁe concepute în așa fel
încât să îi ajute pe elevi să-și extindă
cunoștințele, să lucreze independent și să
nu îi suprasolicite.
De asemenea, situația actuală este o
provocare și pentru elevi. Ne așteptăm, mai
mult ca oricând, să lucreze mult mai
independent. Aceasta este în primul rând o

problemă pentru cei mici, cărora nu le
putem cere să lucreze complet independent. Experiența arată că marea majoritate
a elevior sunt cooperanți și încearcă să
îndeplinească sarcinile care le-au fost atribuite. Mulți dintre ei nu au avut contact
personal cu colegii lor și le-a lipsit acest
lucru. Sperăm că motivația lor pentru
activități de grup, activități sportive și artistice va ﬁ prezentă și în perioada postepidemică.
Odată cu trecerea de la educația ﬁzică
din şcoală la cea online, cea mai mare
provocare o au părinții, în special cei care
au copii mici. Părinții trebuie să colecteze
materiale curriculare, să creeze un program
pe care să-l poată urmări împreună cu
copiii lor și apoi să trimită temele rezolvate.
În multe cazuri, toate acestea pe lângă
programul de la locul de muncă.
În general, se poate observa că, în ciuda
numeroaselor diﬁcultăți, toți actorii caută o
soluție și o oportunitate de cooperare. În
profesie, cel mai important lucru este să
începeți cât mai curând posibil, să analizați
și să reproiectați ﬁecare detaliu al educației.
Acțiunile forțate de epidemie au adus
experiențe care ne ajută să ne dezvoltăm, să
ne pregătim. Aceasta nu este doar o problemă în prezent, ci va avea și un impact
decisiv asupra dezvoltării educației în
următorul deceniu.

Traducere după: Kovács J.

ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE
Cu siguranță vă este cunoscută Asociația Transilvană a Femeilor RomanoCatolice, care există și funcţionează și în
localitatea noastră. Motto-ul organizației
noastre este „Împreună în credință, dragoste și căutare bună”.
Deoarece operăm de 7 ani chiar și în
lipsa posibilităţilor, în conformitate cu
așteptările, vom continua să ajutăm împreună acolo unde este necesar. Covid sau
virus, indiferent cum îl numiți, situaţia
(continuare pe pagina 7.)
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ZIUA PĂCII – ZIUA DEDICATĂ ABSENȚEI RĂZBOIULUI ȘI A VIOLENȚEI
În ﬁecare an, pe 21 septembrie este
sărbătorită Ziua Internațională a Păcii.
Începând din anul 1982, ziua Păcii este
celebrată de mai multe organizații politice
și militare, dar și națiuni, cu scopul de a
promova pace în lume și pentru a pune
capăt violenței din comunitățile în care
trăim.
21 septembrie – Ziua Internațională a
Păcii
Ziua Păcii s-a sărbătorit inițial în a doua
zi de marți din luna septembrie, însă în anul
2001, Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite, s-a stabilit deﬁnitiv data
de 21 septembrie. Scopul de a avea o Zi
Internațională a Păcii a fost acela de a avea o
zi dedicată consolidării păcii dintre oameni. Mesajul principal a fost “dreptul la
pace de către toți oamenii”. Însemnătatea
zilei de 21 septembrie – Ziua Păcii Din anul
2005, Ziua Internațională a Păcii a căpătat
cu totul altă însemnătate și a devenit ziua în
care conﬂictele armate, violența și focurile
încetează timp de 24 de ore.
Ce se poate întâmpla în cele 24 de ore?
În cele 24 de ore, milioane de copii din
zonele de conﬂict pot ﬁ vaccinați. Spre
exemplu, în anul 2009, peste 1,4 milioane
de copii din Afganistan au fost vaccinați. În
24 de ore pot ﬁ mutate victimele de război și
refugiații. În 24 de ore pot ﬁ trimise provizii
de medicamente și alimente victimelor și
refugiaților din zonele de conﬂict, acolo
unde în mod normal nu pot ajunge
avioanele. Cele 24 de ore sunt un răgaz

pentru cei care luptă, timp în care se pot
gândi la victimele pe care le lasă în urmă. În
cele 24 de ore, de ziua Păcii, peste 100 de
milioane de oameni din peste 100 de țări
militează pentru același lucru.
Clopotul pentru pace de Ziua Păcii
Clopotul United Peace a fost realizat
din monede donate de copiii din întreaga
lume, cu excepția Africii. Clopotul s-a
lansat pentru a inaugura Ziua Păcii la sediul
ONU din New York City. Sunetul clopotului acționează ca un memento al costului
ridicat al războiului, în timp ce liniile
clopotului au cuvinte care pledează pentru
pace. Acestea sunt: “Păstrați pacea absolută
a lumii”.
De Ziua Păcii, oamenii din întreaga
lume se angajează în diferite activități
pentru a promova pacea. În această zi se
organizează ceremonii de pace inter-religioase, coruri care prezintă cântece de pace,
plantarea copacilor sau expoziții de artă,
convoaie de mașini pentru pace, etc.
Simbolul Păcii
Porumbelul alb pe ramur de măslin
Indiferent de cultură ori țară, porumbelul a fost și rămâne un simbol al păcii.
Acum mii de ani, porumbelul a adus ramura de măslin și a vestit sfârșitul potopului urmat de revenirea la normalitate.
Chiar și după multe secole, porumbelul a
rămas simbolul păcii suﬂetești sau sociale.
Când Picasso s-a înscris în Partidul

Comunist și a avut de executat lucrări cu
tema păcii și a libertății, el a folosit porumbeii în lucrările sale, pe care ulterior le-a
expus și la Congresul Mondial de Pace de la
Paris, care a avut drept emblemă un porumbel al lui Picasso.
- Grecii antici considerau porumbeii
mesageri ai iubirii și norocului.
Steagul alb – simbolul păcii
Steagul alb a fost folosit pentru prima
dată în China, în timpul dinastiei Han și
ulterior a fost preluat de romani, care
înlocuiau uneori steagul cu ramura de
măslin.
Pipa Păcii
Pipa a fost inițal folosită în cadrul
ceremoniilor spirituale, pentru a trimite
rugăciuni spre cer cu ajutorul fumului, iar
în America de Nord era fumată la încheierea unui conﬂict.
O mie de cocori
Cei 1.000 de cocori veniți din antichitatea japoneză au devenit simbol al păcii
imediat după ce Sadako Sasaki, micuța
diagnosticată cu leucemie, a murit în urma
atacului cu bomba atomică de la Hiroșima,
înainte ca cei 1.000 de cocori să îi îndeplinească ultima dorință. Imediat după moartea ei, a fost inaugurat un monument care o
reprezintă pe micuța Sadako cu un cocor în
mână.
Sursa: libertatea.ro

(continuare de pe pagina 6.)

este cea cunoscută, însă Crăciunul există în
continuare! Vrem să vedem bucuria în
ochii a cât mai multor oameni prin distribuirea pachetelor de Crăciun. Este bine să
vezi pe cineva care îți mulțumește sincer.
Nu așteptăm mai mult de atât, pentru că
ceea ce facem este cu o inimă pură, sinceră,
pentru comunitate.

Există 40 de grupuri în Transilvania și
se întâlnesc în ﬁecare an într-o parte a țării.
Acestea dau o relatare a evenimentelor
din anul anterior, își oferă reciproc idei și
sfaturi bune.
Întâlnirea din acest an a avut loc la
Ghimeș în ultima săptămână a lunii august,
după cum reiese și din fotograﬁe. Am dori

ca oamenii (tinerii) să se alăture organizației noastre din orașul nostru pentru a
continua această activitate alături de noi.
Dacă cineva dorește să se alăture în acest
grup, poate face acest lucru la preotul
Márton József.
Mulțumim.
Cu respect,
Antal Erzsébet

Izvoarele / Ediţia VI./9.

pagina 8.

MIK JÓZSEF A OBȚINUT
un nou mandat în fruntea orașului Borsec
Peste 1000 de persoane s-au prezentat
la vot în cadrul alegerilor locale desfășurate
duminică la Borsec. În urma numărătorii
voturilor Mik József, actualul edil al
localității a obținut un nou mandat de
primar, iar UDMR și-a păstrat majoritatea
în cadrul consiliului local.
Prezența la vot în Borsec a fost de
48,13%, ceea ce înseamnă că în total 1110

de persoane și-au exercitat dreptul la vot în Voinței) 7.76% (84 voturi)
cadrul scrutinului desfășurat duminică.
Rezultatele sunt următoarele:
Consiliul local:
· UDMR: 7 mandate (60,90%, 676 voturi)
·Alianța Maghiară din Transilvania: 2
Pentru funcția de primar:
· Mik József (UDMR) 73,59% (797 voturi) mandate (10.81%, 120 voturi)
· PSD: 1 mandat (10,54%, 117 voturi)
· Bara Szabolcs (Alianța Maghiară din
· PNL: 1 mandat ( 8,82%, 98 voturi)
Transilvania) 18.65% (202 voturi)
· Kokora György (Partidul Speranței și

Rédai Botond

ANUNȚ

ŞAH

Un imobil este cea mai valoroasă că vor angaja un vrăjitor pentru a le vinde
proprietate a noastră. De ce este bine să proprietatea cu mult peste prețul pieței.
De ce WELL? Deoarece este o compacontactați o agenție imobiliară?
nie locală cu o rețea de birouri care acoperă
Pentru siguranţă, deoarece ﬁltrăm întregul Ținutul Secuiesc, care este prezencumpărătorii și vânzătorii necinstiţi astfel tă în 12 așezări și 8 orașe, cel mai recent
greﬁerul nu va avea impresia că docu- birou a fost deschis la Borsec. Activitatea
mentele proprietății sunt cu probleme și noastră acoperă zona Corbu, Capu Corbului, Tulgheș și Durău și dorim să continuăm
proprietatea nu poate ﬁ transcrisă.
Este convenabil, deoarece clienții sunt extinderea. Participăm la rezolvarea oricăscutiţi de birocrația inutilă, economisim ror probleme care apar, nu doar arătăm
timpul și banii clienților neincluzând cos- proprietatea, ci și efectuăm întreaga proceturi inutile și suntem disponibili pentru cei dură de transcriere.
Salutăm cu căldură persoanele intereinteresați 24 de ore pe zi. Diseminăm informațiile pe scară largă, cu ajutorul profesi- sate și toți clienții noștri dragi!
Contactaţi cu încredere agenția imooniștilor.
Cui nu recomandăm serviciile noastre? biliară WELL!
În primul rând celor care înțeleg și știu totul Program
Luni
9 – 13 14 - 17
și vor putea să rezolve mai bine demersurile
Miercuri 9 - 13 14 - 17
și celor care nu au documentele corect
Vineri 9 - 13
întocmite. Acestea din urmă sunt imediat
excluși. În plus, nu recomandăm nici celor
Fazakas Csaba
cărora nu le face plăcere să plătească pentru
Tel: 0755829693
un serviciu și nici celor care sunt convinși

Vă prezentăm rezolvarea diagramei de șah din
ziarul local Izvoarele din luna august 2020.
Rezolvarea problemei este :
1Dh6+!-Rxh6
24++-Rg7
3Nh6#
Rezolvare: Vodă Costel
Vă prezentăm o nouă diagramă de șah și pasionații de șah sunt rugați să ne dea soluțiile pentru rezolvarea problemei (la Centrul Național de Informare și
Promovare Turistică din Borsec sau prin email la
adresa: turism.borsec@gmail.com).
Rezolvarea diagramei se va publica în numărul
următor al ziarului local Izvoarele.

Albul mută și câștigă !

Informaţii de stare civilă
Nașteri Vild Barnabás

07.09.2020
Lucaci –Koreh Denisa- Izabella 15.09.2020
Lucaci-Koreh Radu – Alexandru 15.09.2020
Illyés Adél-Olivia
14.08.2020

Decese Antonescu Octav
Czimbalmos Erzsebet
Váradi József-Gyula

07.07.1956 - 28.09.2020
06.08.1938 - 10.09.2019
02.10.1990 - 16.08.2020
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