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 „Nu ne mai putem plânge în privința 
bugetului local. Bineînțeles, întotdeauna 
este loc de mai bine, dar din moment ce 
primim și o parte din redevența pe apele 
minerale extrase, veniturile noastre au 
crescut cu 4 milioane de lei pe an” - a expli-
cat edilul. Primarul din Borsec a spus că și 
suma din redistribuirea după impozitele pe 
venitul persoanelor fizice arată o tendință 
ascendentă. Este adevărat că din alocarea 
din TVA pentru echilibrarea bugetelor lo-
cale taxei pe valoarea adăugată (TVA) la 
început de an încă nu am primit nimic, dar 

acest lucru se poate schimba pe parcursul 
anului. 
 Avem venituri de peste 23 de milioane 
de lei 
 După cum a subliniat Mik József, 
am reușit să închidem 2021 pe un trend 
pozitiv, puțin peste 3 milioane de lei fi-
ind  realocați pentru ciclul bugetar actual. 
„Astfel, conform calculelor preliminare, în 
acest an dispunem de circa 23,5 milioane 
de lei. Adică cu aproape 5 milioane de lei 
mai mult decât suma planificată pentru 
anul 2021”. Primarul a subliniat că 12,5% 

din venituri vor merge la cheltuielile pen-
tru personal, 20,77% pentru costuri de 
întreținere și exploatare, 6,66% la ram-
bursarea împrumutului luat în anul 2015, 
pe o perioadă de 10 ani, pentru construcția 
centrului balnear, iar 1,88% pe cultură, 
sport și sprijinul cultelor. Partea rămasă, 
adică aproape 56% din bugetul total, se va 
cheltui pe investiții. 
 Vor începe mai multe lucrări
 „Anul trecut am depus foarte mult efort 
pentru pregătirea proiectelor. 

 Ca și în anii precedenți, și în anul acesta mai mult de jumătate din bugetul local va fi alocat pentru proiecte de dezvoltare. 
Pe parcursul anului va începe implementarea mai multor proiecte UE. Totodată, dacă totul decurge conform planurilor, noul 
centru wellness își va deschide porțile vara aceasta. Despre planurile din anul 2022, domnul primar Mik József ne prezintă mai 
multe.
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 În iunie inaugurăm și noul spa! / foto: statiuneaborsec.ro
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 Anul acesta ne vom axa mai mult 
pe lucrări, va fi anul implementărilor” 
- a subliniat Mik József. De exemplu, în 
cadrul proiectului integrat realizat  prin 
Programul Operațional Regional se vor 
începe lucrările de modernizare a 4 kilo-
metri de drumuri. În plus, va fi renovată 
parcarea din spatele primăriei, tot aici se 
va amenaja un loc de joacă și un teren 
de sport. Se vor amenaja zonele din 
apropierea izvorului Kossuth, a fostei 
Vile nr. 55, precum și zonele din spatele 
Bisericii Ortodoxe și de lângă terenul de 
sport Kerek. În aceste locații se constru-
iesc terenuri de tenis, locuri de joacă, 
promenade. Suprafața spațiilor publice 
care se vor renova depășește 22 de mii de 
metri pătrați. Proiectul include și renova-
rea Casei de Cultură din Borsecul de Sus, 
demolarea și construirea unor locuințe 
sociale noi.
 Una dintre pietrele de temelie ale 
proiectului POR este renovarea completă 
a clădirii Liceului Tehnologic  Zimmet-
hausen. În legătură cu aceasta este în 
derulare o altă procedură de achiziție 
publică. Față de licitația anterioară 
nereușită, de data aceasta patru firme au 
depus deja oferte, astfel este de așteptat ca 
această lucrare să înceapă în primăvară. 
Ceea ce face această investiție mult mai 
dificilă este faptul că în timpul lucrărilor 
trebuie suspendată activitatea în clădire 
și reorganizată în alte locații exterioare. 
„Nu va fi o sarcină ușoară, iar mutarea 
trebuie rezolvată cât mai curând posi-
bil, pentru că într-o parte a clădirii sunt 
probleme la încălzire. Acum toată lumea 
trebuie să facă acest sacrificiu, atât profe-
sorii cât și elevii.”
 Un proiect al UE, pentru un sistem 
de încălzire cu biomasă pentru clădiri 
publice, ar putea trece la stadiul următor, 
bugetul a fost recalculat, iar licitația va 
avea loc în curând. Valoarea investiției 
ajunge la 1,5 milioane de lei. 
 Tot în anul 2022 începe renovarea 
iluminatului public, iar pentru aceasta 
administrația locală va cheltui aproape 
800.000 de lei. Tot în primăvară va avea 
loc și prima etapă de lucru în legătură cu 
renovarea zonelor dintre blocuri.
 Primarul a vorbit și despre alte pro-
iecte mai mici care vor fi implementate 
tot în acest an. De exemplu, în cartierul 
unde se află sera de flori se va construi 

o instalație de pompare a apei care ar 
putea rezolva problema presiunii apei 
din zonă. Conducerea orașului are în ve-
dere și amenajarea unui adăpost pentru 
câini, deoarece trebuie rezolvată pro-
blema câinilor fără stăpân. De aseme-
nea, ar urma să fie amenajat un depozit 
pentru deșeuri de construcție, unde ar 
putea fi depozitate deșeurile provenite 
de pe șantiere. În zona caselor pentru 
tineri se construiește rețeaua de energie 
electrică, banii pentru această investiție 
sunt asigurați de primărie, dar durata 
lucrării depinde exclusiv de firma Elec-
trica. Primăria dorește să cumpere o va-
rietate de utilaje, ceea ce ar face procesul 
de management al orașului mai ușor. 
 Conform planurilor, am rezolva 
problemele de încălzire a sălii de sport 
și am cumpăra echipamente noi pentru 
instalația de încălzire. Dorim să ne extin-
dem oferta în ceea ce privește programele 
culturale. „Județul Harghita a declarat 
anul 2022 anul gastronomiei și ne dorim 
să ne alăturăm acestei inițiative. Sperăm 
că pensiunile și proprietarii de restauran-
te vor fi și ei parteneri.” 
 După zece ani, în sfârșit se deschide 
centrul wellness
 „După un deceniu se pare că se 
îndeplinește în sfârșit unul dintre cele 
mai mari vise ale noastre” - a declarat 
primarul. El a declarat faptul că în ultima 
perioadă s-au înregistrat progrese sem-
nificative privind construcția centrului 
wellness. Mobilierul din interior va fi fi-
nalizat până pe 10 februarie, iar predarea 
tehnică a clădirii este de așteptat să aibă 
loc până la sfârșitul aceleași luni. În mar-
tie vor începe pregătirile pentru punerea 
în funcțiune. Primarul a subliniat că nici 
aceasta nu va fi o treabă ușoară. Primăria 
va semna un contract cu o firmă cu 
experiență în acest domeniu. Această 
firmă va fi responsabilă de gestionarea 
întregului proces: stabilirea prețurilor, 
strategia de prețuri, dezvoltarea proce-
selor operaționale interne și multe al-
tele. „Sperăm că nu vor exista piedici în 
obținerea autorizațiilor. Partea de spa cu 
siguranță va fi inaugurată în luna iunie, 
dar autorizarea serviciilor care oferă 
diferite tratamente este un proces mai 
complicat.”
 Volumul de lucru în creștere, 
resurse umane puține 

Primarul a subliniat că, pe lângă proiectele 
în derulare, în curând vor fi disponibile 
altele noi în cadrul Planului Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cadrul 
POR precum și în cadrul altor apeluri 
UE. Conform planurilor, în Borsec ar 
urma să fie înființate 6 stații de încărcare 
electrică, Administrația Fondului pentru 
Mediu oferă finanțare de 100%. „Ar fi 
păcat să nu ne folosim de acești bani, fi-
ind o investiție mai mult pentru viitor.” – 
a precizat edilul. Municipalitatea ar urma 
să înființeze transportul public local prin 
cumpărarea de autobuze electrice mai 
mici, se are în vedere și înlocuirea auto-
buzului școlar cu un vehicul similar. Deși 
reînnoirea energetică a clădirilor publice 
se va rezolva în mare măsură prin proi-
ectele deja câștigate, în viitor primăria 
ar urma să investească în sisteme de pa-
nouri solare pentru reducerea costurilor 
de energie. 
 „Renovarea pavilioanelor de deasupra 
izvoarelor cu apă minerală este extrem 
de importantă pentru noi. Dorim să re-
construim pavilionul izvorului din piață 
și al izvorului Lobogó” – a menționat 
primarul. În plus, suntem în negocieri cu 
conducerea Asociației Naționale a Ape-
lor Minerale (SNAM) pentru preluarea 
clădirilor izvoarelor nr. 3, 5, 6, 10, 11, în 
vederea renovării acestora. 
 Totodată, administrația orașului ar 
urma să continue programul de izolare 
termică a blocurilor în cadrul programu-
lui oferit prin PNRR. 
 „Ne dorim și un parc industrial, 
aceasta este o mare oportunitate pentru 
locuitorii din Borsec.” Edilul a remarcat 
că se mărește volumul de muncă pen-
tru angajații primăriei, astfel se dorește 
extinderea personalului în special la de-
partamentul de investiții. De aceea, în ul-
tima perioadă au fost anunțate mai multe 
posturi vacante, urmând ca în viitorul 
apropiat să se anunțe noi concursuri. 
 Management urban: amendăm ne-
păsarea
 După cum a subliniat Mik József, 
administrația locală pregătește schimbări 
semnificative în domeniul manage-
mentului urban. Am dori să punem 
mai mult accent pe colectarea selectivă 
a deșeurilor, vom înființa stații de com-
postare și vom putea procesa și deșeurile 
lemnoase.
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 Bucuria sărbătorilor de iarnă 
continuă prin praznicul Botezului 
Domnului, dar și prin întâlnirea cu 
îngerescul chip al Sfântului Ioan, 
Înaintemergătorul și Botezătorul 
Mântuitorului Iisus Hristos. Sunt clipe 
de referință pentru obștea credincioșilor, 
care, odinioară, dar și astăzi, marchează 
cele două zile prin tradiții deosebite, pline 
de simțire și trăire creștinească. Sfințirea 
cea Mare a apei sau Agheasma Mare este 
o slujbă oficiată numai de Bobotează.
 La început de an, biserica binecu-
vintează toate casele și ființele noastre, 
iar sărbătoarea Botezului Domnului Iisus 
Hristos reînoiește viața noastră creștină.
 Parcurgând paginile Sfintei Scrip-
turi, ale Noului Testament, aflăm că 
Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ve-
nit la râul Iordan, unde a fost bote-
zat de Sfântul Proroc Ioan. După ce 
Hristos Domnul vreme de 30 de ani nu 
S-a arătat lumii ca Mesia, vine la Iordan și 
prin botez Se arată tuturor că este Fiul lui 
Dumnezeu venit în lume să mântuiască 
neamul omenesc. De aceea denumirea 
teologică a sărbătorii din 6 ianuarie este 
¬E¬pifania Domnului, adică Arătarea 
Mântuitorului Iisus Hristos ca Fiu al lui 
Dumnezeu, după măr¬turisirea Tatălui 
din cer: „Fiul Meu cel iubit întru Care 
am binevoit“ (Matei 3, 17). Mântuitorul 
vine la Iordan la Ioan Botezătorul pentru 
a Se arăta luminii, iar prin glasul acestuia 

să se știe că este „Mielul lui Dumnezeu, 
Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1, 29) și 
că Ioan „a văzut și a mărturisit că Acesta 
este Fiul lui Dumnezeu” (Ioan 1, 24).
 Boboteaza aduce bucurie în viața 
credincioșilor și pentru că serbează 
arătarea Domnului în lume la vârsta de 
30 de ani, după ce, în taină, în ascultare 
și rugăciune, a crescut în firea umană, 
pregătindu-Se în vederea lucrării Lui 
mântuitoare. De praznicul Arătării 
Domnului, odată cu trupurile, sfințim 
prin Agheasma Mare și casele, fântânile, 

pământurile, gospodăriile, locurile de 
muncă, mașinile cu care ne deplasăm ori 
spațiile unde ne desfășurăm activitățile 
cotidiene. Prin aceasta, se veselește toată 
făptura, arătând că Dumnezeu nu Se află 
doar în biserică, ci pretutindeni.
 Înainte de luminata sărbătoare a 
Bobotezei, în ajun, Biserica a rân-
duit post, în orice zi a săptămânii ar 
cădea acesta. Data de 5 ianuarie are o 
semnificație aparte, căci premerge unei 
mari minuni făcute de Dumnezeu asup-
ra omului, după Nașterea cu trupul a 
Mântuitorului Hristos. Este vorba de 
faptul că omul - Sfântul Ioan Botezătorul 
- își va pune mâinile pe creștetul 
Domnului, al Creatorului său.
 Prin evenimentul Botezului 
Domnului în apele Iordanului, începe 
un moment nou în istoria umanităţii, şi 
mai cu seamă în viaţa celor nou-născuţi 
prin Duhul Sfânt, în sensul că Boboteaza 
devine prefigurare a Botezului creștin. 
Botezul creștin este temelia noii vieţi 
duhovnicești pe care o începe prin in-
termediul său creștinul în Biserică. De 
aceea, el mai este numit și „uşa Tainelor”, 
şi poarta de intrare în Biserică. Botezul 
creştin curăţă şi nimiceşte toate păcatele. 
Viaţa duhovnicească a creștinului începe 
odată cu săvârșirea acestei Taine, aşa cum 
lucrarea de mântuire a lumii a început cu 
Botezul Domnului în apa Iordanului.

Deoarece dezvoltarea turismului este 
una dintre pietrele de temelie ale strate-
giilor pentru următorii ani, este extrem 
de important ca Borsecul să fie curat și 
întreținut. „Punem foarte mult accent 
și în același timp cheltuim foarte mulți 
bani pentru întreținerea zonelor pub-
lice și a celor verzi. Cu toate acestea, am 
constatat că unii proprietari își neglijează 
propriile zone. În acest an vom pune 
capăt acestor situații” - a menționat pri-
marul. El a spus că în Consiliul local s-a 
adoptat o hotărâre în acest sens. În con-
formitate cu aceasta, proprietarii zonelor 
private neglijate, a spațiilor verzi necosite 

vor primi un avertisment pentru a rezol-
va problema. În cazul în care nu se vor 
conforma, personalul primăriei va cosi 
suprafețele în cauză și contravaloarea 
lucrării se va factura proprietarului, după 
cum urmează: 5 lei/mp pentru terenul 
din fața imobilului, caselor, curților, 2 lei/
mp pentru suprafețe mai mari. 
 Taxa de turism trebuie achitată
 „Operatorii din domeniul turismului 
trebuie să înțeleagă că taxa turistică le 
servește și lor interesele” - a subliniat 
primarul din Borsec. Începând din acest 
an, primăria va acorda mult mai multă 
atenție colectării taxei de 1% din venitu-

rile operatorilor din turism. „După cal-
culele noastre, ar trebui să avem cel puțin 
100.000 de lei venit pe an din acest tip de 
taxă, din care doar o sumă foarte mică 
ajunge în conturile noastre. Pentru o 
unitate din domeniul turismului, aceas-
ta taxă nu este o povară mare. Cu toate 
acestea, toată lumea trebuie să facă acest 
sacrificiu, iar de beneficii ne vom bu-
cura împreună. Venitul din această taxă 
va fi utilizat exclusiv pentru promovarea 
orașului și a stațiunii. Dacă promovarea 
este eficientă, în stațiune vor sosi și mai 
mulți turiști, iar de câștigat vor avea o-
peratorii în turism.”
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15 IANUARIE – ZIUA CULTURII NAȚIONALE

11 IANUARIE - ZIUA ARTEI FOTOGRAFICE DIN ROMÂNIA

prof. Daniela Hângan

 Începutul fiecărui an stă sub sem-
nul unui eveniment cultural cu dublă 
semnificație: sărbătoarea dedicată 
nașterii poetului nepereche - Mihai 
Eminescu și Ziua Culturii Naționale.
 La 172 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu, versurile sale par mai 
actuale ca oricând, iar spiritul său vizio-

nar uimește prin profunzimea ideilor, 
prin actualitate, prin forța sugestivă și 
prin autenticitate.
 A citi/a reciti opera eminesciană este 
de departe cea mai frumoasă, modestă și 
utilă formă de cinstire a poetului. Printr-
un astfel de demers, elevii școlii noastre 
au fost îndemnați să citească poezii sau 

proză eminesciană, să ilustreze printr-
o tehnică la alegere un text poetic, să 
caute informații inedite despre Mihai 
Eminescu, să redacteze o scrisoare către 
poet etc. Au descoperit faptul că și litera-
tura este una dintre arte, artă a cuvântului, 
iar ilustrarea unui text poetic înseamnă 
trecerea acestuia prin filtrul personal, 
transpunerea într-o stare contemplativă, 
meditativă. Utilizând mijloacele mo-
derne de care dispune unitatea, elevii 
au fost antrenați în activități interactive, 
rezolvând teste cu întrebări bazate pe o-
pera eminesciană și pe aspecte din viața 
și activitatea lui Mihai Eminescu.
 Sub genericul Români de poveste, 
li s-au prezentat elevilor personalități 
marcante ale culturii românești, am-
basadori ai neamului nostru: George 
Enescu, Nicolae Grigorescu, Constantin 
Brâncuși.
 Aplecarea asupra câtorva dintre 
figurile esențiale ale culturii românești 
înseamnă dezvoltarea unei forme de sen-
sibilitate față de acele amănunte care ne 
dau rădăcini ca ființe care, prin cultura 
lor, ar trebui să se distingă de altele.

 Din 2010, în România se sărbătorește 
ziua artei fotografice, conform Hotârâ-
rii de Guvern nr. 458 din 5 mai 2010. 
Această zi este ziua de naștere a lui Carol 
Popp de Szathmary (1812-1897). El s-a 
născut la Cluj, tatăl lui era Szathmáry 
Papp Dániel - funcționar, mama - Wass 
Zsuzsanna, casnică. A  studiat la Sibiu 
și la Viena. La începutul anilor 1840, 
la Borsec l-a cunoscut pe contele Gh. 
Bibescu, care ulterior a devenit domn 
în Țara Românească (1843/1844). La 
îndemnul lui s-a dus la București. Aco-
lo a devenit pictor renumit și fotograf 
regal la Cotroceni. A fost pictor și foto-
graf oficial al domnului Alexandru Ioan 
Cuza și al regelui Carol I.  La expoziția 
de la Paris  din 1855 a participat cu 200 
de fotografii (a fost premiat). A fotogra-
fiat Războiul din Crimea (1853-1855). În 
perioada 1860-1870 a publicat un volum 

de 100 de fotografii. În anii 1864 și 1868 
a avut expoziții la București, iar în 1873 
la Viena. A imortalizat chipurile figuri-
lor importante din conducerea Țărilor 
Românești (pictor documentarist).
 A fost premiat de împăratul 
Austriei, Franz Iosif, de regina Angliei, de 
Napoleon al III-lea al Franței, de regele 
Spaniei. 
 Este primul artist fotograf din 
România, cu renume internațional și 
primul fotoreporter de război din lume. 
S-a născut acum 200 de ani. A treia soție 
a acestuia a fost Floreasca Livia, cu care 
a avut și un copil, pe nume Sándor. Au 
murit la București.
 (Fotografia este un autoportret realizat 
în studioul din București în 1863. Sursa: 
Biblioteca Academei Române).  
   

Farkas Aladár
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 Borsec, regele băilor din Ardeal, a 
pornit pe calea dezvoltării și va face 
cunoscută întregii lumi comoara sa 
naturală. Deși în planurile de amploare 
făcute de agilul și seriosul șef al Ținutul 
Secuiesc - dr. Koós Mihály și noul ad-
ministrator al stațiunii balneare - Fekete 
Mór s-a explicat în linii mari program-
ul de lucru timp de un deceniu (deși a 
închiriat frumosul loc pentru 50 de ani), 
toate perspectivele conduc către ascensi-
une și dezvoltare vizibilă.
 Suntem abia la început - dar 
bunăvoința, sacrificiul, împreună cu 
profesionalismul și cu un cunoscător 
în afaceri deschid calea pentru ca Bor-
sec să devină ceea ce merită, o stațiune 
cunoscută la nivel internațional. 
 Deocamdată consider că este de da-
toria mea să prezint doar actul solemn 
care a avut loc miercuri, reînnoirea unei 
noi ere: deschiderea solemnă a stațiunii 
balneare.
 În ciuda vremii ploioase, a existat 
un mare interes mai ales în rândul celor 

mai apropiați actori, ai participanților 
care se adunaseră la eveniment. Preoți 
din apropiere și de departe au venit pen-
tru a cere binecuvântarea lui Dumnezeu 
pentru perioada care va urma, dovedind 
că scopul principal este ca Borsecul 
să devină stațiune baneară de nivel 
internațional. A luat parte la sărbătoare 
șeful comisiei guvernamentale secuiești: 
dr. Koós Mihály, care a fost un inițiator al 
dezvoltării pe baza cunoștințelor sale și a 
dragostei pentru oameni.
 Sărbătoarea a început cu Sfânta 
Liturghie în capela mică din Borsec. 
Ferenczi Károly, arhiepiscopul din 
Gheorgheni, a început ceremonia con-
tinuând Campeanu Ioan, arhiepiscop 
greco-catolic tot din Gheorgheni. Apoi, 
pe aceea ploaie torențială, publicul a 
intrat în sala principală a Hotelului 
Speranța. Deși binecuvântarea izvoarelor 
și a băilor a fost împiedicată de vremea 
neplăcută, atmosfera publicului celebra-
tor era cu atât mai emoționantă când 
asculta discursurile pătrunse de devota-

ment religios pline de speranță pentru un 
viitor frumos. Ferenczi Károly, Campea-
nu Ioan, arhiepiscopul din Gheorgheni, 
Páll Károly din Toplița, preotul Csifó 
Salamon din Cluj-Napoca și Marton 
Miksa au avut discursuri deosebite cu 
ocazia acestei sărbători. 
 La scurt timp după sfințirea și bine-
cuvântarea stațiunii a urmat în sala mare 
a restaurantului un frumos banchet, 
pe care noul administrator l-a făcut și 
mai interesant, primind cu generozitate 
pe terasa restaurantului toți angajații 
stațiunii. A fost o plăcere să-i privesc pe 
simplii secui aplaudând veseli, privind 
spre viitor cu bucurie și încredere. 
 Gazda a rostit primul cuvânt: 
Fekete Mór a promis că își va servi pa-
tria cu muncă cinstită și cu ajutorul lui 
Dumnezeu stațiunea va înflori. În dis-
cursul său ulterior, dr. Koós Mihály, șeful 
comisiei guvernamentale din Ținutul 
Secuiesc, a subliniat sprijinul moral și 
chiar financiar al guvernului pen-
tru promisiunea de muncă asiduă și, în 
același timp, a salutat toți participanții. 
Dr. Vámossy Zoltán, medicul popu-
lar al stațiunii, a ridicat paharul și a 
susținut un discurs realizat cu măiestrie. 
La eveniment au fost prezenți inclusiv 
reprezentanți ai guvernului, ai bisericii 
și ai presei. Dr. Szász Károly a salutat și 
frumoasele doamne, fără de care soarele 
nici nu ar mai străluci în stațiune. Páll 
Károly, Csifó Salamon, dr. Koós Mihály, 
dr. Tiltscher Ede,  Sándor János au a-
dresat frumoase urări de prosperitate a 
stațiunii. 
 Prânzul și cina festivă a fost presărată 
cu dansul oamenilor pe muzica lui 
Balogh Jancsi. 
 A fost un început frumos al viitorului 
glorios al stațiunii! 

Ref. Episcopul Szász Károly

 Vă prezentăm o lucrare a unei eleve 
de la Liceul Tehnologic ”Zimmethausen” 
Borsec în care surprinde rolul copilului 
în familie:
 
 ”Rolul meu în familie este de fiică. Fa-
milia este foarte importantă pentru mine, 
chiar dacă ne mai certăm, mă bucur că sunt 
alături de mine, că mă susțin. Mă  bucur că 
părinții mei mă consideră o fiică bună. Eu 

ca fiică trebuie să îmi ascult părinții, să am 
încredere în ei. 
 Orice copil are nevoie de o familie care să 
îl iubească, să îi fie alături. Pentru că mulți 
copii nu au o familie, nu au pe cineva care 
să le fie alături și să îi susțină, este nevoie 
de multă dragoste și îngăduință din partea 
celor din jur. De multe ori, copiii care nu 
trăiesc în familie dovedesc o mai m arfe 
afecțiune față de colegi, sunt chiar mai em-

patici. Ei sunt un exemplu pentru noi, copiii 
care avem familii. Ei se descurcă singuri, iar 
noi nici nu apreciem ce norocoși suntem că 
avem o familie, o familie care face tot posibi-
lul să își facă fericiți copiii. 
 Rolul meu în familie: îmi ajut părinții 
și fratele la nevoie, ascult ce mi se spune, 
fac ceea ce este bine și cel mai important, îi 
iubesc.”

ROLUL MEU ÎN FAMILIE

POVEȘTI DIN TRECUT



 În fiecare zi, ne bucurăm, într-o 
formă sau alta, de Natură și de beneficiile 
pe care aceasta ni le aduce. Iar bucuria 
este cu atât mai mare atunci când vorbim 
de un moment special așa cum este Ziua 
Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor 
Naturale, sărbătorită în fiecare an la 11 
ianuarie.
 Această dată a fost aleasă la inițiativa 
mai multor organizații ecologiste, prin-
tre care Wildlife Conservation Center 
și World Wildlife Fund, pentru a marca 
80 de ani de la înființarea Rezervației 
Naturale Barguzinsky, situată pe terito-
riul Rusiei, la nord-est de Lacul Baikal, 
înscriindu-se astfel, începând cu anul 
1997, în calendarul sărbătorilor oficiale 
de mediu.
 Din păcate, transformarea profundă 
a mediului înconjurator și acumularea 
în timp a unor stări de degradare a aces-
tuia au condus la eroziunea și sărăcirea 
biodiversității, cu efect pe termen lung 
pentru natură. Ne confruntăm astăzi cu 
fenomene din ce în ce mai dificil de ges-
tionat, precum distrugerea pădurilor, re-
ducerea efectivelor populațiilor sălbatice 
și a genofondului lor sau creșterea ratei 
și a vitezei de extincție a speciilor, care 
a depășit cu mult rata procesului natural 
de formare de noi specii. În același timp, 
s-a exercitat o presiune selectivă asupra 
speciilor, fiind favorizate cele cu utilitate 

directă pentru populația umană, ceea ce 
a determinat modificarea structurii eco-
sistemelor și le-a influențat evoluția.
 În acest context, este din ce în ce mai 
evident că omenirea în ansamblu, dar 
și fiecare dintre noi suntem datori să 
depunem eforturi pentru o dezvoltare 
economică durabilă, cu o grijă deosebită 
pentru prezervarea biodiversității, a 
resurselor și bogățiilor naturale. Ziua 
Mondială a Rezervațiilor și Parcurilor 

Naturale ne reamintește, la fiecare 11 
ianuarie, de această provocare. O pro-
vocare pe care aici, la Agenția Națională 
pentru Arii Naturale Protejate, ne-o 
asumăm în fiecare zi!
Sursa: http://ananp.gov.ro/ziua-mondiala-a-rezervati-
ilor-si-parcurilor-naturale/
foto: By Veteran hiker - Own work, CC BY-SA 4.0, httpscommons.wikime-

dia.orgwindex.phpcurid=91189727

 În stațiunea Borsec se află o 
Rezervație Naturală de tip Geologic. 
În zona Rezervației Naturale Scaunul 
Rotund se găsesc o serie de curiozități 
turistice: Peștera de Gheață, Grota 
Urșilor, amfiteatrele structurilor de 
travertin cu puncte de belvedere de-
osebite, Cetatea Bufnițelor cu cazemate 
din Al II-lea Război Mondial. Pe lângă 
atracțiile turistice, în cadrul rezervației 
sunt și posibilități de tratament la Baia 
Tradițională din Poiana Zânelor, la 
mofetă și la Aleea Terapeutică amenajată 
în toamna anului 2021.
 Plimbările prin pădure oferă o 
adevărată farmacie a naturii: plante me-
dicinale, fructe de pădure, ciuperci și aer 
curat. 
 Cadrul natural din Rezervație este 
deosebit în fiecare anotimp, iar în Poiana 
Zânelor priveliștea este deosebită.
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ZIUA MONDIALĂ A REZERVAȚIILOR ȘI PARCURILOR NATURALE 
– O sărbătoare o dată de pe an, o provocare cotidiană!

Rezervația Naturală Barguzinsky - Rusia

a naturii, cu stalactite de 4,5 m. Marele 
Canion cu rocile colorate a fost săpat de 
fluviul Colorado (1,6 km adâncime, 15 
km lățime și 450 km lungime). Cetatea 
incașă Machu Picchu a fost descoperită 
în 1911 de archeologul american Hiram 
Bingham. Craterul Meteoritului din Ari-
zona a fost creat de un meteorit uriaș (cu 
circa 50.000 de ani în urmă). Craterul are 
un diametru de 1,2 km și 180 m adân-
cime.
 America de Sud cu Fluviul Amazon 
ne impresionează prin dimensiunile sale 
(străbate continentul sud-american de la 
un țărm la altul). Delta se întinde pe circa 
320 km. Cascada Angel din Venezuela, 
descoperit în 1935 de pilotul Jimmy An-
gel, este cea mai înaltă cascadă din lume 
(979 m). Lacul Titicaca la altitudinea de 
6.400 m a fost descoperit de europeni în 
1535. Pantanal din Brazilia este paradi-
sul florei și faunei. Deșertul Atacama 
este cel mai uscat loc de pe glob, care se 

 foto:  Móga Attila
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DESCOPERIȚI MINUNILE LUMII (2.)

 Ghidul celor mai spectaculoase pei-
saje, Editura Readers Digest, București, 
ediția 2005
 Este un album deosebit de frumos, cu 
sute de ilustrații și hărți de pe toate con-
tinentele lumii.
 Africa este prezentată în 87 de pagini. 
Se pot vedea munți, lacuri, dar și deșert. 
Putem citi despre exploratorul Henry 
Morton Stanley (1841-1904), care în 
1899 a primit titlul de cavaler deoarece a 
înscris Fluviul Congo pa hartă. El a mers 
pe jos peste 320 km și a participat la 30 
de bătălii cu triburile băștinașe. 
 Europa este descrisă în 53 de pa-
gini. Putem vedea calota de gheață a 
Islandei sub care se întinde un lac cu un 
vulcan. Un alt loc minunat este Vârful 
Matterhorn care a fost sculptat de ghețarii 
ultimei epoci glaciare și care atrage 
nenumărați alpiniști. Vulcanul Etna din 
Sicilia atrage foarte mulți turiști ( și din 
Borsec au fost turiști să vadă vulcanul de 
aproape). Este cel mai tânăr vulcan, care 
este activ și astăzi.
 Orientul Mijlociu ne este cunoscut 
și nouă. În 2021 am avut ocazia să văd 

munții Taurus, în Myra casele și mor-
mintele săpate în rocă. În Licia poți să 
faci plajă la Iztuzu, în Efes să vezi situ-
rile arheologice și imensul Teatru cu o 
capacitate de 25.000 de locuri, respectiv 
biblioteca lui Celsus. În Pamukkale ai 

posibilitatea să vizitezi terasele albe din 
travertin, la Hierapolis să vezi templul lui 
Apollo din secolul II și izvoarele de apă 
caldă de la Pamukkale, cunoscute și de 
grecii antici și romani. Cascada Karpuz-
kaldiran te fascinează de tot.
 Asia rezervă ținuturi deosebite: pen-
insula Kamceatka cu gheizere și vul-
cani sau tundra siberiană. Lacul Baikal 
din sudul Siberiei sau vârful Everest 
sunt provocări pentru aventurieri. Dacă 
ajungi în Japonia, trebuie să vezi și 
muntele Fuji cu vulcanul nestins.
 Australia se remarcă cu deșertul 
Foișoarelor, unde zac grupate mii de 
stânci de calcar. În zona de nord a 
Australiei găsim Parcul Național Kaka-
du, unde trăiește un trib băștinaș (abori-
geni).
 Noua Zeelandă și Pacificul sunt alte 
locuri uimitoare. Cascada Sutherland 
care coboară 600 m din Lacul Quill, 
în trei trepte. Vulcanii Tongariro sunt 
activi și astăzi. Insula Bora-Bora este 
considerată cea mai frumoasă insulă din 
lume. 

 America de Nord ne fascinează prin 
Polul Nord, cucerit în 1909 de ofițerul  
Robert Peary (1856-1920). Glacier Bay, 
astăzi Parc Natural, unde gheața se 
topește zi de zi. Peninsula Alaska rezervă 
surprize. Muntele Katmai cu erupții vul-
canice puternice în 1912. Delta Macken-
zie  este cea mai mare deltă din Canada, 
unde timp de aproape șase luni pe an 
domnește întunericul, doar Luna și au-
rore boreale brăzdează cerul. În nordul 
Canadei, Cascada Virginia atrage turiștii. 
Primul a fost Raymond Patterson în 
1924, care a și scris o carte despre aceste 
locuri minunate, care astăzi a devenit 
parc național. Cascada Niagara constituie 
granița între Canada și SUA. Yellowstone 
cu gheizerul Old Faithful  atrage turiștii. 
Din 1872 este parc național. Canionul 
Bryce este cea mai sălbatică, dar și cea 
mai frumoasă creație a naturii (sculp-
turi în piatră). Peștera Lechuguilla din 
New Mexico este o veritabilă comoară 

a naturii, cu stalactite de 4,5 m. Marele 
Canion cu rocile colorate a fost săpat de 
fluviul Colorado (1,6 km adâncime, 15 
km lățime și 450 km lungime). Cetatea 
incașă Machu Picchu a fost descoperită 
în 1911 de archeologul american Hiram 
Bingham. Craterul Meteoritului din Ari-
zona a fost creat de un meteorit uriaș (cu 
circa 50.000 de ani în urmă). Craterul are 
un diametru de 1,2 km și 180 m adân-
cime.
 America de Sud cu Fluviul Amazon 
ne impresionează prin dimensiunile sale 
(străbate continentul sud-american de la 
un țărm la altul). Delta se întinde pe circa 
320 km. Cascada Angel din Venezuela, 
descoperit în 1935 de pilotul Jimmy An-
gel, este cea mai înaltă cascadă din lume 
(979 m). Lacul Titicaca la altitudinea de 
6.400 m a fost descoperit de europeni în 
1535. Pantanal din Brazilia este paradi-
sul florei și faunei. Deșertul Atacama 
este cel mai uscat loc de pe glob, care se 

întinde pe 1.000 km de-a lungul țărmului 
Oceanului Pacific. Canionul Colca din 
Peru este cel mai adânc defileu din lume.
Antarctica este o lume mai puțin 
cunoscută. Insula Zavodovski găzduiește 
în fiecare an milioane de pinguini, 
care vin aici să  cuibărească în cenușa 
vulcanică. Muntele Erebus în 1901-1904 
a fost asaltat de Robert Scott. În prealabil, 
căpitanul Clark Ross în 1841 a pornit în 
căutarea Polului Sud magnetic.
 În ultima parte a cărții putem citi de-
spre forțele care modelează Pământul: 
căldura din interiorul planetei, căldura 
de la Soare și forța gravitațională. O 
altă lectură interesantă este ”De ce se 
deplasează continentele”.
 În fiecare capitol putem citi de-
spre viețuitoarele care trăiesc în zona 
respectivă. Sunt ecosisteme diferite, 
imortalizate cu fotografii splendide.
 Merită să răsfoiți acest album minu-
nat.                  

 foto:  Móga Attila

Farkas Aladár

Farkas Aladár

 foto:  Farkas Aladár



INFORMAŢII 
de stare civilă

Căsătorie
Antal László-Szabolcs și Dulca Adina  
27.12.2021
Decese
Petre Eugen 
25.11.1967 - 27.01.2022
Ţifrea Constantin-Mugurel 
08.08.1978 - 18.01.2022
Őtvős Francisc 
06.09.1935- 06.01.2022
Eigel Iulianna 
14.11.1937- 02.01.2022
Lukacs Attila-Ferencz 
30.08.1968- 27.12.2021
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Colectarea selectivă 
a deșeurilor  din 
poartă: luni 21 februarie, 
21 martie 2022.

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Albul la mutare. Mat în două mutări! 

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei 
de şah din ziarul local Izvoarele din luna 
decembrie 2021. 

 1Dxh5+-Rxh5
 2Th8+-Rg6 
 3h5# 

 Rezolvare: Vodă Costel
 Vă prezentăm o nouă diagramă de șah 
şi pasionații de şah sunt rugați să ne dea 
soluțiile pentru rezolvarea problemei (la 
Centrul Național de Informare și Promo-
vare Turistică din Borsec sau prin email la 
adresa: turism.borsec@gmail.com). 
 Rezolvarea diagramei se va publica în 
numărul următor al ziarului local Izvoarele.

 SC Dezvoltară Urbană pune la dispoziția locuitorilor din Borsec „Cardul 
Borsec”, prin care se acordă reduceri persoanelor care își au, la momentul cererii, 
reședința în localitatea Borsec pentru utilizarea pârtiilor de schi şi a pistei de bob 
de vară din cadrul Complexului de Schi “Speranţa”.
 Cardul poate fi solicitat prin completarea unei cereri la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică Borsec. Pentru eliberarea cardului se plătește o 
taxă de 10 lei. 
 Regulamentul complet al promoției poate fi citit accesând website-ul: statiu-
neaborsec.ro/ro/Documente-21 sau la Centrul de informare turistică.

VĂ AȘTEPTĂM ÎN CONTINUARE SĂ SOLICITAȚI
 „Cardul Borsec”!

ANUNȚ
OPTICA VERDE vă oferă consultații 
oftalmologice gratuite, din două în două 
săptămâni în zilele de joi, între orele 10-
12 la cabinetul medical din Borsec, în luna 
ianuarie în data de 13.01.22, respectiv  
27.01.2022.

Aveți posibilitatea de a comanda ochelari de 
vedere distanță/aproape sau schimb lentile.
La comanda oricărei perechi de ochelari 
cadoul este garantat.

Pentru programare sunați la nr. de telefon: 
0730 398 636


