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 Borsecul de altădată redevine unul dintre motoarele dezvoltării locale și regionale. Astăzi, 17 februarie a avut loc 
recepția tehnică a investițiilor finanțate de Consiliul Județean Harghita în centrul wellness de la Borsec, un proiect care 
de 10 ani așteaptă să se finalizeze.

MIK JÓZSEF: TREBUIE SĂ ARĂTĂM FORŢĂ 
în promovarea intereselor staţiunilor turistice

TÂRG DE MĂRŢIȘOARE 
organizat în scop caritabil

HARGHITA: REFUGIAŢI UCRAINIENI
 în tranzit, găzduiţi în nordul judeţului

 foto: facebook.com/primariaborsec

SUNTEM CU UN PAS MAI APROAPE 
de deschiderea noului centru spa

 În această vară, centrul wellness va 
putea oferi servicii care să pună în valoa-
re efectele benefice ale apelor minerale și 
resurselor naturale locale prin băile sacre, 
hidroterapie, împachetare cu nămol, 
masaj, toate acestea sub atenta suprave-
ghere a personalului medical care își va 
desfășura activitatea în cabinetul medical 
amenajat în interiorul centrului.
 Potrivit lui Birta Antal, Director 
General al Direcției Generale Patri-

moniu din cadrul Consiliului Județean 
Harghita, pe parcursul a 7 luni, au fost 
livrate peste 180 de articole în valoare de 
aproximativ 2 milioane lei.
 “Cu foarte mult efort și suflet am 
reușit să fim alături de primarul orașului 
Borsec, Mik Jozsef,  el având  acum 10 
ani un vis pentru care a avut puterea și 
curajul să se implice. Acest proiect,  va 
deveni cu siguranță mândria acestei 
comunități, iar în același timp va deveni 

un suport pentru crearea de locuri de 
muncă, investiții în pensiuni și hoteluri, 
dar, cel mai important, pentru întoar-
cerea tinerilor acasă. 
 Prin solidaritatea consilierilor PSD 
și PNL, a celor din zona Ciuc și Odor-
hei am fost martori azi la finalizarea unui 
proiect care va dezvolta comunitatea” 
- a apreciat Borboly Csaba, președintele 
consiliului județean.

Rédai Botond



 Peste 15 stațiuni turistice și-au 
trimis reprezentanții la Borsec pen-
tru a participa la conferința de două 
zile organizată de către Asociația 
Stațiunilor Turistice (AST) în perioada 
24-25 februarie. Dezbaterile s-au axat 
pe situația stațiunilor din România în 
contextul pandemiei de coronavirus și 
pe posibilitățile de dezvoltare prin pro-
gramele de finanțări naționale care vor 
fi implementate în următoarele luni. 
 Dezbaterile au fost deschise de către 
primarul orașului Borsec, Mik József, 
care îndeplinește și funcția de președinte 

AST. Edilul a vorbit despre importanța 
asociației prin care se promovează dez-
voltarea tuturor formelor de turism și 
realizarea de strategii și programe re-
gionale și naționale. „Acționând în mod 
integrat vom putea susține oferirea de 
alternative atât în perioadele de sezon 
cât și extrasezon. Dezvoltarea asociației, 
asigurarea unei reprezentativități pen-
tru toate sectoarele turismului vor avea 
un impact asupra politicilor naționale, 
asigurând și oportunități de a propune 
și sprijini măsuri cu impact mare asupra 
stațiunilor turistice, luând în considerare 

nevoile specifice ale membrilor” – a ex-
plicat edilul. Primarul a vorbit și despre 
faptul că în România există 149 stațiuni 
turistice, iar cooptarea unui număr 
cât mai mare în AST va face mai facilă 
reprezentarea intereselor acestora. „Dacă 
putem să arătăm că suntem uniți și con-
stituim o forță de luat în seamă, chiar am 
putea face o diferență” – a menționat pri-
marul.
 În cadrul conferinței s-au discutat și 
despre problemele specifice cu care se 
confruntă stațiunile turistice și despre 
nevoia schimbării legislației în domeniu 
pentru a putea facilita dezvoltarea aces-
tui sector. Reprezentanții stațiunilor au 
vizitat noul centru balnear în construcție 
al orașului, respectiv Complexul de Schi 
Speranța.
 AST a luat ființă la începutul anu-
lui trecut, fiind o asociație de autorități 
publice locale de la nivel național și care 
acționează unitar pentru dezvoltarea 
stațiunilor turistice din România. Mem-
brii fondatori sunt Primăria Orașului 
Borsec (Harghita), Primăria Comu-
nei Bazna (Si-biu) și Primăria Orașului 
Geoagiu (Hunedoara). AST își propune 
să fie un sprijin atât în comunicarea cu 
instituțiile centrale, dar și un sprijin pen-
tru dezvoltarea comunităților locale prin 
implementarea de proiecte din surse de 
finanțare, dar mai ales internaționale, 
care să fie complementare proiectelor 
desfășurate de autoritățile locale.

 În data de 28 februarie 2022, Liceul 
Tehnologic Zimmethausen a organizat 
un Târg de Mărțișoare. Elevii, în cadrul 
Programului Eco-Școala, au realizat 
mărțișoare din materiale naturale și re-
ciclabile pentru a fi vândute. Cei mai 
mulți cumpărători au fost părinți și rude 
ai elevilor. În timpul evenimentului s-a 
servit ceai, pâine cu untură și cremă de 
arahide. Mulțumiri și aprecieri elevilor, 
cadrelor didactice și părinților pentru 
implicare, muncă și donații!
 Am dat dovadă de faptul că “Împreună 
suntem mai buni și putem realiza lucruri 
mărețe!” Suma de 2103 lei obținută din 

vânzarea mărțișoarelor realizate de elevi 
se oferă elevei noastre Szende, cu toate 
gândurile bune și sprijinul nostru. 

 Comitetul Eco-Școala din Borsec vă 
dorește tuturor o primăvară liniștită și 
multă sănătate.
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TÂRG DE MĂRȚIȘOARE ORGANIZAT ÎN SCOP CARITABIL

foto: facebook.com/Liceul-Tehnologic-Zimmethausen-Szaklíceum

 foto: statiuneaborsec.ro

MIK JÓZSEF: TREBUIE SĂ ARĂTĂM FORȚĂ 
în promovarea intereselor stațiunilor turistice

Comunicat AST



 Una din cele trei perioade litur-
gice de peste an, Triodul sau „perioada 
prepascală” este o perioadă cu un puter-
nic caracter de pocăință și de pregătire 
duhovnicească, pentru Praznicul În-
vierii Domnului. Etimologic, cuvântul 
triod provine din grecescul triodion, 
format din „tria”(trei), și „odi”(odă), 
deci cântare în trei ode / strofe. Din 
punct de vedere practic, în această 
perioadă, rânduiala canoanelor ce se 
cântă la strană cuprinde trei strofe. 
 Timpul Triodului ţine de la Dumi-
nica vameşului şi fariseului şi până în 
Sâmbăta Mare (înainte de Paşti), în total 
zece săptămâni care ne pregătesc şi ne 
provoacă la o sinceră cercetare de sine 
şi la un serios demers al întregii noastre 
fiinţe pentru întâlnirea şi vieţuirea cu şi 
în Iisus Hristos Cel răstignit şi înviat.
 Pe lângă înțelesul de perioadă 
liturgică, numele de „Triod” este atribuit 
și cărții de cult în care sunt cuprinse tex-
tele și cântările specifice. Majoritatea lor 
au fost compuse de Sfântul Teodor Stu-
ditul și fratele său, Iosif Studitul, în con-
tinuarea operei imnografice a Sfinților 
Cosma al Maiumei și Andrei Criteanul.
 Perioada și rânduiala liturgică a 
Triodului au fost sintetizate în timp. Fie-
care generație creștină și-a adus aportul 
la evoluția și adaptarea textelor liturgice, 
în așa fel încât să transmită în mod di-
namic și viu procesul de pregătire în ve-
derea Postului.
 Din punctul de vedere al cuprinsu-
lui, perioada Triodului se împarte în 
Duminicile pregătitoare, Postul Mare 

şi Săptămâna Patimilor. Fiecare dintre 
aceste săptămâni are o temă proprie, 
care se reflectă în lecturile din Sfânta 
Scriptură prescrise în aceste zile la sluj-
be sau la Sfânta Liturghie: Duminica 
vameşului şi fariseului (Luca 18, 9-14 - 
prima duminică a Triodului), Duminica 
fiului risipitor (Luca 15, 11-32), Dumini-
ca înfricoşătoarei judecăţi (numită şi Du-
minica lăsatului sec de carne; Matei 25, 
31-46) şi Duminica izgonirii lui Adam 
din rai, numită şi Duminica iertării sau 
Duminica lăsatului sec de brânză (Matei 
6, 14-21).
 În această perioadă premergătoare, 
Biserica ne pregăteşte pentru postire, 
dar ne şi introduce în atmosfera Postului 
Mare. Pe de o parte, există o gradaţie a 

postirii, care ne obişnuieşte cu asceza. Pe 
de altă parte, este o pregătire spirituală, 
care ne ,,antrenează“ pentru luptele 
duhovniceşti ale perioadei Postului 
Mare.
 Astfel, odată cu pilda vameşului şi 
fariseului, Sfinţii Părinţi ne învaţă că te-
melia urcuşului duhovnicesc şi garanţia 
lui este virtutea smereniei. De asemenea, 
prin cântările ei, Biserica ne îndrumă la 
limanul pocăinţei, prin aceste imnuri 
care ne vor însoţi până la Florii: „Uşile 
pocăinţei deschide-mi mie, Dătătorule 
de viaţă, că mânecă duhul meu la Bi-
serica Ta cea sfântă, purtând locaş al tru-
pului cu totul întinat; ci, ca un Îndurat, 
curăţeşte-mă cu mila milostivirii Tale“.
 Prima săptămână a Postului Mare 
este una a postirii aspre, în primele patru 
zile ale acestei săptămâni fiind săvârşită 
Pavecerniţa Mare, cu câte un sfert din 
Canonul cel Mare al Sfântului Andrei 
Criteanul, imn liturgic care are un accen-
tuat caracter de pocăinţă, chemându-ne 
şi pe noi la asumarea acestei stări.
 Postul Mare are la capătul său două 
duminici. Prima este închinată Sfin-
tei Cuvioase Maria Egipteanca, subli-
niind importanţa schimbării lăuntrice 
prin pocăinţă, după chipul acestei sfinte 
şi importanţa renunţării la dorinţele 
pătimaşe ale trupului, pentru a-i face loc 
lui Dumnezeu în viaţa noastră. Ultima 
duminică a Postului Mare este aceea a 
Floriilor, în care tristeţea de a-L vedea 
pe Hristos venind către Pătimirea Sa se 
amestecă cu bucuria de a vedea în El pe 
Cel ce va birui moartea, dăruind lumii 
viaţă veşnică prin Învierea Sa.
 Ultima săptămână a Postului Mare 
este aceea a Sfintelor Pătimiri ale 
Domnului, cuprinzând reactualizarea 
liturgică a iconomiei mântuirii neamului 
omenesc prin Pătimirea şi Jertfa Dom-
nului.
 Acest (răs)timp al Triodului, prin 
urcuşul lui ascetic, liturgic şi mis-
tic, ne ajută să păşim pe calea vieţii 
duhovniceşti. De multe ori, noi uităm 
scopul existenţei noastre pământeşti, ne 
pierdem în „grijile cotidiene“ şi revenim 
la vechiul mod de vieţuire, ce nu mai are 
ca scop primordial „căutarea mai întâi a 
împărăţiei lui Dumnezeu şi a dreptăţii 
Sale“.
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TRIODUL 
- călăuză duhovnicească spre Înviere

Pr. Nicolae Ciupudean



 Cu ocazia Zilei Internaționale a Ba-
teriilor (18 februarie) ECOTIC BAT 
marchează rezultatele celor 10 de activi-
tate și organizează o serie de acțiuni de 

conștientizare pentru a aminti publicu-
lui larg traseul corect al bateriilor con-
sumate, la reciclare.
 De ce să predăm spre reciclare bateri-

ile consumate?
 Bateriile fac parte din viața noastră 
de zi cu zi deoarece folosim din ce în ce 
mai multe echipamente portabile, care 
necesită această sursă de energie. Din 
păcate, anual, milioane de baterii porta-
bile ajung la groapa de gunoi, eliberând 
substanțe nocive în sol și ulterior în 
pânza freatică, punând astfel în pericol 
sănătatea noastră, a tuturor. 
 Predând spre reciclare bateriile uzate 
recuperăm metale care pot fi reutilizate: 
din 100 de kilograme de baterii putem 
recupera până la 65 kg de materii prime.
 
 Vă invităm să identificați cel mai a-
propiat punct de colectare al bateriilor 
uzate portabile din cele peste cele 9070 
din rețeaua ECOTIC BAT www.ecotic.
ro/puncte-de-colectare/   
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PROMOVAREA STAȚIUNII BORSEC LA ROMEXPO 
– februarie 2022

 Stațiunea Borsec a fost prezentă 
la Târgul de Turism al României în 
perioada 24-27 februarie 2022, la Cen-
trul Expozițional Romexpo, București. 
Prin participarea la acest târg, s-a 
promovat stațiunea Borsec, în cadrul 
standului Visit Harghita, organiza-
tor fiind Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Harghita.   
 Am fost împreună cu reprezentanți 
ai: ADI Harghita, ai Centrului de Infor-
mare Turistică din Odorheiu Secuiesc, 
ai spațiilor de cazare Septimia Hotels & 
Spa Resort, Hunguest Hotel Fenyő Con-
ference & Spa și Amadé Pension & Res-
taurant, ai Mini Parcului Transilvania, ai 

produselor secuiești și ai Sólyom Major.
 Cei interesați, au vrut să afle 
informații despre programele și ofertele 
din sezonul de iarnă, despre Centrul 
Wellness & Spa Fontana în construcție, 
despre atracțiile turistice și posibilitățile 
de petrecere a timpului liber și despre 
spațiile de cazare și restaurantele din 
stațiune. Tuturor le-am oferit materiale 
de promovare: broșuri, pliante, cărți de 
vizită, iar vizitatorii au avut ocazia de a 
vizualiza filmulețe despre Borsec și des-
pre Județul Harghita. Materialele de 
promovare și filmulețul de prezentare a 
fost expus și redat și la standul Asociației 
Naționale a Stațiunilor Balneare și Bal-
neoclimatice din România. 
 Pe lângă vizitatori – turiști interesați 
de excursii, la standul Visit Harghita 
a fost și domnul ministru al Econo-
miei, Antreprenoriatului și Turismului, 
Constantin Daniel Cadariu, dar și 
prezentanți ai agențiilor turistice.
 Participarea noastră la Târgul de 
Turism al României a fost o experiență 
frumoasă, care sperăm că va avea re-
zultatul dorit: o promovare a stațiunii 
Borsec, care să atragă un număr din ce în 
ce mai mare de turiști.

CNIPT Borsec

(continuare pe pagina 5.)

foto: facebook / CNIPT Borsec

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A BATERIILOR
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După notițele unui musafir din stațiune
Traducere după: Pethő Csongor

 Acest bal a fost organizat cu scop ca-
ritabil. Sala de bal este total diferită: ghir-
lande de brad sunt de-a lungul pereților, 
de la candelabru la candelabru; scaunele 
albastre și canapelele curate; podeaua 
frumos curățată, căci mare va fi destinul 
ei pe acest pământ. Este abia ora nouă. 
Încăperea este luminată de o sută de 
lumânări; se reflectă în oglinzi și fiecare 
lumânare se vede de parcă ar fi două. 
Trupa țigănească dă semnul că sunt 
pe cale să înceapă. Afară, în hol, sunt 
cavaleri drăguți și politicoși în jurul 
oaspeților care sosesc. Fetele care soseau, 
treceau roșind spre sală. Domnii conduc 
întâi doamnele mai în vârstă apoi fetele și 
le așează unele lângă celelalte și se retrag 
după 8 aplecări politicoase. 
 Cum am zis, ceasul arată abia 
ora nouă și locurile sunt deja pline 
cu public frumos și strălucitor. 
Bărbații conversează în grupuri; o 
mulțime de oameni căsătoriți nedan-
satori sunt acolo în fața doamnelor, de 
parcă bărbatul căsătorit are acum o mare 
valoare. Toți sunt împreună. S-au adu-
nat majoritatea oamenilor din stațiune. 
Începe dansul csárdás. Organizatorii 
privesc în jur observând dansatoarele; 
bărbații îndrăznesc și încep a dansa acest 
special dans, pentru care nu este unul 
mai frumos sau mai urât în lume, că îl 
joacă bine sau rău. Ce este un csárdás? 
Nu pot defini, dar știu că doar csárdás-ul 
poate mișca cele două picioare cu inima. 

Cuplurile se îndreaptă spre țigani, iar 
după noua percepție trebuie să dan-
sezi frumos în fața țiganilor; pen-
tru că nu există pe lume națiune 
mai ironică decât cea a țiganilor. 
Departe de muzicieni dansează un cu-
plu, soț și soție. Amândoi sunt tineri și se 
înțeleg foarte bine. Femeia este de statură 
medie, dar nu este nimic reproșabil la 
acea statură. Este atât de amabilă și de 
naturală că rar întâlnești așa o persoană. 
Vorbesc despre Grecsák Károlyyné 
(Pécska), care a dansat frumos csárdás-ul.
Sub această percepție se încadrează 
draga Ráth Margit (fiica lui Ráth 
Károly din Budapesta), de asemenea, 
Merza Kristófné (din Gheorgheni).

Trupa mai lua pauze, apoi dan-
sul a reînceput, cu forțe proas-
pete, până au obosit din nou. 
Apoi muzica iar s-a oprit. Bărbații con-
duc doamnele la locul lor. Noi hai să 
stăm la mijloc și să facem o listă despre 
frumoșii prieteni: în mijlocul sălii stă 
Blaha Lujza (br. Splényiné), în dreapta 
văduva, doamna Urmánczy Jánosné 
(din Toplița), în stânga Ilona și Janka 
Urmánczy; Ráth Károlyné cu fiica 
ei Margit (din Budapesta), apoi cu 
Dobránszky Péterné (din Budapes-
ta), Grecsák Károlyné (din Pécska), 
Merza Kristófné (din Gheorgheni) cu 
surorile Mari şi Aranka; vizavi stă ba-
roneasa Haller Györgyné cu baroneasa 
Antonia; dr. Maschikné Huszár cu 
baronesa Ilona; doamna Bartalics 
Ignácné cu fiica ei, Tinka (din Lăzarea), 
doamna Lázár, menajera; dr. Engel 
Imréné, Weiszen Lázárné (din Târgu 
Mureș) cu fiica ei Beréné (din Kutyfalva). 
Îmi pare rău că nu sunt în măsură să în-
tocmesc o listă întreagă a celor prezenți. 
Compilez cele de mai sus doar din me-
morie; cu toate acestea, voi avea ocazia 
în multe direcții să compensez acest fapt.
Dansul a durat până noaptea pe la 
ora 3, iar buna dispoziție nu a lipsit.
S-au adunat cam 200 forinți spre a fi 
donați celor care au fost fost victimele 
incendiului din Tekerőpatak, astfel, 
putem fi mândri de publicul de la Borsec. 
Acest bal a servit unui scop caritabil. 

POVEȘTI DIN TRECUT

(continuare de pe pagina 4.)

 Unde putem duce bateriile uzate?
 Magazinele care comercializează ba-
terii și acumulatori dețin recipiente de 
colectare dedicate deșeurilor de baterii.  
 Rezultatele ECOTIC BAT în cei 10 
ani de activitate
 ECOTIC BAT împlinește în acest an 
10 ani de activitate în managementul 
deșeurilor de baterii și acumulatori uzați. 
În această perioadă, ECOTIC BAT a co-
lectat și reciclat peste 3600 tone de baterii 
și acumulatori portabili, în numele a ce-
lor peste 360 de producători afiliați. 
 ECOTIC BAT a lansat în 2020 o 
animație educativă ce pune în prim plan 
pericolul la care sunt expuși cei mici 

atunci când părinții nu acordă suficientă 
atenție depozitării bateriilor de dimen-
siuni reduse. Totodată, aceasta prezintă 
principalii pașii pe care părinții trebuie 
să îi urmeze în aceste situații. Animația 
precum și alte informații relevante sunt 
disponibile aici www.ecotic.ro/baterii

Sursa:https://www.agerpres.ro/
ots/2022/02/14/participa-la-ziua-inter-

nationala-a-bateriilor-predand-spre-
reciclare-bateriile-uzate--646191

 Tot consultând și căutând pe internet, 
am găsit mai multe posibilități de predare 
a bateriilor uzate, cum ar fi la magazinele: 
LIDL(https://www.lidl.ro/anunturi/con-

cursuri/regulament-colectare-baterii-in-
magazine), Decathlon (https://www.
decathlon.ro/landing/arunca-istet/_/R-a-
arunca-istet), Hornbach (https://www.
hornbach.ro/servicii/reciclarea-bateri-
ilor/), IKEA (https://www.ikea.com/ro/
ro/files/pdf/fd/28/fd28589c/regulament-
al-campaniei-de-colectare-a-bateriilor-
uzate-27-03-3021.pdf), benzinăria MOL 
(https://molromania.ro/ro/persoane-
fizice/colectarea-bateriilor-uzate/).
 Vă îndrumăm, să colectați selectiv 
atât bateriile cât și celelalte deșeuri re-
ciclabile.

Sursa: Comitetul Eco-Școala Borsec



 Mai mulţi refugiaţi din Ucraina, aflaţi 
în tranzit către vestul Europei, au fost 
cazaţi în localităţi din nordul judeţului 
Harghita, autorităţile locale şi cetăţenii 
mobilizându-se rapid pentru a le oferi o 
mână de ajutor.
 La Topliţa, aproximativ 20 de ucrai-
neni au fost cazaţi, în ultimele două zile, 
în pensiunile din oraş şi le-a fost oferită 
o masă caldă, după care au părăsit oraşul, 
în drumul lor spre alte ţări, unde au rude 
sau prieteni.
 Administratorul public al municipiu-
lui Topliţa, Ciprian Rugină, a declarat, 
pentru AGERPRES, că este vorba de o 
familie de tineri, cu doi copii mici, de o 
mamă cu un copil, dar şi de două grupuri 
de câte şapte persoane, adulţi şi copii.
 Toţi au fost preluaţi de voluntari şi li 
s-a oferit o masă caldă la un restaurant 
din oraş, după care au înnoptat la pensi-
uni care s-au oferit să-i cazeze, după care 
au plecat mai departe, cei mai mulţi spre 
Polonia.
 “Toţi cei despre care vorbesc au mij-
loace de transport proprii, cred că sunt 
cei care au reuşit să plece înainte sau 
chiar când a izbucnit conflictul şi sunt în 
tranzit. Sunt derutaţi, nici ei nu ştiu unde 
merg. Au prieteni rude şi merg acolo. Nu 
poţi discuta foarte mult cu ei, pentru că 
sunt derutaţi. (...) Sunt multe lacrimi. Cei 
care au plecat duminică dimineaţă au 
soră, frate, mamă, bunică rămaşi în Kiev. 
Mi-au spus că nu a crezut nimeni că se va 
întâmpla, până în ultimul moment (...) şi 
acum nu mai pot pleca”, a spus Ciprian 
Rugină.
 Potrivit acestuia, toţi consilierii din 
Topliţa, primarul oraşului, Dumitru 
Olaru, precum şi foarte mulţi voluntari 
s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul 
acestor oameni.
 “În urma anunţurilor făcute pe 
Facebook, am adunat între 100 şi 150 
de locuri de cazare şi masă, acum se 
centralizează într-o bază de date. Asta 
însemnând cazare pentru tranzit, alţii pe 
perioadă nedeterminată, o săptămână, 
o lună, fiecare cât poate. Răspunsul 
topliţenilor a fost incredibil (...), deşi sun-
tem la distanţă destul de mare de graniţă. 
Eu zic că în următoarea perioadă nu cred 
că vor fi probleme să nu avem unde să-i 
cazăm pe cei aflaţi în tranzit sau care au 
nevoie de cazare”, a mai spus administra-
torul public al oraşului.

 Totodată, Ciprian Rugină a menţionat 
că mai multe microbuze din oraş au ple-
cat sau urmează să plece în vama Siret 
sau chiar în Republica Moldova, pentru a 
ajuta refugiaţii cu transportul către aero-
port, către locul unde trebuie să ajungă 
sau să îi aducă la Topliţa să îi cazeze. În 
oraş au început deja sau se vor demara 
campanii de strângere de ajutoare.
 Şi în comuna Corbu, mobilizarea oa-
menilor a fost exemplară, foarte mulţi 
localnici oferindu-se să cazeze refugiaţi 
ucraineni. Primarul comunei, Romeo 
Ţepeş-Focşa, a declarat, pentru AGER-
PRES, că opt refugiaţi ucraineni aflaţi în 
tranzit au fost găzduiţi câteva ore, pentru 
a se odihni, după care au plecat mai de-
parte către Italia sau Spania.
 “Pe la noi trec cei care sunt în tranzit 
spre Europa şi au nevoie de un pat cald, 
pentru câteva ore, un duş, mâncare 
caldă şi o vorbă bună, atât cât se poate 
să ne înţelegem cu ei. Opt persoane am 
avut, mame cu copii. Au stat cinci, şase, 
cel mai mult au stat opt ore şi au fost 
cazaţi la cetăţeni. Au venit, au făcut un 
duş, au mâncat, au închis ochii pentru 
câteva ore, apoi au plecat mai departe 
spre Spania, Franţa. A fost o mobilizare 
extraordinară, putem să cazăm cred că 
două sau trei sute de persoane, atâta lume 
şi-a oferit sprijinul”, a transmis primarul.
El a mărturisit că imaginea acestor oa-
meni care fug din calea războiului este 
înfiorătoare, iar privirile lor sunt “goale, 
fără speranţă”. Romeo Ţepeş-Focşa a 
adăugat că de luni se demarează o cam-
panie de strângere de ajutoare în comună, 
iar în cursul săptămânii va merge în 
zonele de graniţă pentru a le oferi fie ta-
berelor de refugiaţi, fie celor care cazează 
refugiaţi.
 O altă comună pregătită să vină 
în sprijinul refugiaţilor ucraineni este 
Tulgheş, unde s-au mobilizat atât 
autorităţile, cât şi localnicii. Primarul co-
munei Tulgheş, Marcel Vancu, a precizat 
că, deocamdată, doar două familii au avut 
nevoie de cazare şi li s-a pus la dispoziţie 
un apartament, dar foarte multe maşini 
din Ucraina circulă pe DN 15, în drumul 
lor spre Europa. “E un tranzit fantastic de 
mare pe DN 15, cred că, din zece maşini, 
şapte sunt ucrainene care trec prin zonă. 
Sunt familii care se opresc, eventual ser-
vesc masa. Din cunoştinţele mele, doar 
două familii au înnoptat noaptea trecută, 

cu intenţia de a pleca mai departe. Cei 
care tranzitează la ora actuală sunt fami-
lii care intenţionează să plece mai depar-
te în Europa, dar sunt extrem de obosiţi, 
pentru că vin de la distanţă, chiar şi din 
Kiev”, a spus Marcel Vancu. El a infor-
mat că s-a creat o bază de date cu familii 
din Tulgheş care sunt dispuse să cazeze 
refugiaţi, existând în prezent aproxima-
tiv 25 de locuri puse la dispoziţie, dar 
numărul va creşte în zilele următoare.
 De asemenea, există intenţia de a se 
merge în vamă şi a-i prelua pe cei care 
nu au mijloace de transport şi a le oferi 
ajutorul. “Noi ne-am pregătit, am consti-
tuit o bază de date cu familiile care sunt 
dispuse să găzduiască pentru o perioadă 
determinată, o familie-două-trei de 
ucraineni şi, săptămâna viitoare, vedem 
cum evoluează situaţia, suntem dispuşi 
chiar să mergem în vamă şi să preluăm 
de acolo pe cei care sunt mai necăjiţi, 
mai amărâţi. Cei care au trecut până 
acum pe aici erau familii care se vedeau 
că nu au probleme financiare majore, ci 
o supărare extrem de mare în suflet”, a 
evidenţiat primarul.
 Conform acestuia, ucrainenii s-au 
arătat foarte surprinşi de dovezile de soli-
daritate ale românilor.
 “Am constatat că i-am surprins şi pe 
ei cu bunătatea poporului român. Au 
remarcat şi ei şi le curgeau lacrimi pe 
obraji şi m-au emoţionat şi pe mine”, a 
menţionat Marcel Vancu.
 Şi la Borsec, primăria pune la 
dispoziţie trei apartamente, iar prima-
rul Mik Jozsef a precizat, pentru AGER-
PRES, că urmează să discute şi cu pen-
siunile şi restaurantele din oraş pentru a 
oferi camere pentru refugiaţi şi pentru a 
le asigura o masă caldă.
 Primarul a adăugat că şi localnicii 
dau dovadă de solidaritate şi sunt dispuşi 
să îi cazeze pe refugiaţi pentru o anumită 
perioadă de timp.
 De asemenea, şi în alte localităţi aflate 
în nordul judeţului Harghita mai multe 
familii s-au oferit să cazeze refugiaţi. 
 În mai multe comune se organizează, 
începând de luni, şi campanii de strân-
gere de ajutoare. 

Sursa: AGERPRES/(A, AS - autor: Gina 
Ştefan, editor: Claudia Stănescu, editor 
online: Andreea Lăzăroiu)
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ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FAPTELOR BUNE
 În fiecare an, pe 17 februarie, 
sărbătorim Ziua Faptelor Bune. Este 
sărbătorită de indivizi, grupuri și 
organizații la nivel național pentru a în-
curaja actele de bunătate. Mișcarea Ran-
dom Acts of Kindness inspiră oamenii 
în fiecare zi. Fiind o sărbătoare preferată 
pentru mulți, oamenii de pretutindeni se 
bucură să facă aceste acte de bunătate. 
Nu numai că actele de bunătate aduc bu-
curie celui care primește, dar răspândesc 
și reacții pozitive celui care dă! 
 Unde s-a nascut Ziua Faptelor Bune?   
Cercetarea noastră a constatat că Fundația 
Random Acts of Kindness celebrează 
Săptămâna Random Acts of Kindness. 
Fundația Random Acts of Kindness este 
o organizație non-profit recunoscută la 
nivel internațional, fondată pe credința 
puternică în bunătate și dedicată 
furnizării de resurse și instrumente care 
încurajează actele de bunătate. În Noua 
Zeelandă, de unde a apărut această zi, pe 
1 septembrie este sărbătorită Ziua Ac-
telor aleatorii de Bunătate. 
 Cu toate acestea, este sărbătorită și în 
alte zile de-a lungul anului.  A face acte 
aleatorii de bunătate este ceva ce poate fi 
făcut în fiecare zi a anului. 

Citate celebre despre bunătate 
1. Fii bun ori de câte ori este posibil. În-
totdeauna este posibil.  – Dalai Lama 
2. Nu poți răsplăti bunătatea. Poți doar, 
la rându-ți, să fii bun cândva, undeva, pe 
parcursul vieții. – Anne Morrow 
Lindbergh 
3. Înțelepciunea unei minți fericite este 
bunătatea. – Ella Wheeler Wilcox 
4. Nimic nu este mai de preț decât res-
pectul pentru tine însuți, întemeiat pe 
drept și omenie. – John Milton 
5. Un cap bun și o inimă bună sunt întot-
deauna o formidabilă combinație. 
– Nelson Mandela 
6. Fiți sinceri și curați în tot ceea ce faceți, 
ca și când Dumnezeu ar fi de față. 
– Ernest Bernea 
7. Una din marile mulțumiri ale vieții e 
să te știi om bun. – Ioan Slavici 
8. Bunătatea este limbajul pe care cel 
surd îl poate auzi și cel orb îl poate vedea. 
– Mark Twain 
9. Fii cât mai bun, căci doar asta îți 
rămâne. – Ralph Waldo Emerson 
10. Omenia este măsura omului. – Aneta 
Tîmplaru Horghidan 
11. Zâmbește celui trist, întinde-i o mână 
celui căzut și spune-i o vorbă bună celui 

descurajat. Nu este o rușine, ci o dovadă 
de omenie. 
12. Ce este bunătatea? O frumusețe pe 
care o percepi direct cu sufletul. 
– Alexandru Vlahuță 
13. Nu recunosc alt semn al superiorității 
decât bunătatea. – Ludwig van Beethoven 
14. Ceea ce facem e doar o picătură într-
un ocean, dar fără acea picătură, oceanul 
ar fi mai mic. – Maica Teresa 
15. Fii bun în ceea ce faci. La un moment 
dat nu va mai fi nevoie să te prezinți, te 
vor prezenta faptele tale. 
16. Așează bunătatea ca bază a vieții tale, 
dreptatea ca măsură, înțelepciunea ca 
limită, iubirea ca încântare și adevărul ca 
lumină. 
17. Și cel mai mic act de bunătate pe care 
îl faci poate schimba lumea. – Walt Dis-
ney 
18. Nu-ți fie rușine să faci întotdeauna 
ceea ce este mai bine. – Esop 
19. Când faci tot ce poți mai bun, nu știi 
niciodată ce miracol apare în viața ta sau 
în viața altui om. – Helen Keller 
20. Adevărata generozitate este să faci 
ceva bun pentru cineva care nu va afla 
niciodată despre aceasta. – Frank A. 
Clark Sursa: https://www.radioimpuls.ro/17-februarie-2022-zi-

ua-internationala-a-faptelor-bune-20201721

DR. GEORGE-BOGDAN TOFAN
Componenta Nordică a ulucului depresionar din grupa centrală a Carpaților Orientali

(Drăgoiasa-Glodu-Bilbor-Secu-Borsec-Corbu-Tulgheș), Cluj 2013

 Originar din Bilbor, domnul George-
Bogdan Tofan, lector universitar, a rea-
lizat o lucrare foarte valoroasă. Obiecul 
studiat era mai puțin cunoscut nu numai 
pentru noi, dar și pentru specialiști. În 
504 pagini, autorul a reușit să descrie cu 
lux de amănunte zona studiată, struc-
turând lucrarea sa în 6 capitole princi-
pale. 
 Capitlul 1. ”Componenta nordică a 
ulucului depresionar Drăgoiasa-Glodu-
Bilbor-Secu-Borsec-Corbu-Tulgheș” 
definește termenul de uluc depresionar, 
care este un culoar depresionar  care cu-
prinde ”o succesiune de bazine alungite 
și înguste, semiînchise, care trec peste 
mai multe bazine de râuri despărțite 
prin înșeuri, separând masive muntoase 
sau culmi de dealuri și munți”. Depresi-
unile Drăgoiasa, Bilbor, Secu și Borsec 
sunt depresiuni intramontane sau intra-
carpatice tectono-vulcanice sau de baraj 
vulcanic.  Suprafața Borsecului, după au-
torul menționat, este de 20, 4 km2 .
 Capitolul 2. ”Istoricul cercetărilor 

și stadiul cunoașterii”  evocă autori și 
publicații apărute de-a lungul timpului. 
Sunt studii sau lucruri mai ample, dar ele 
se referă la o localitate și nu fac o sinteză 
asupra întrgului spațiu geografic. Au-
torul de față reușește să facă ”un studiu 
geografic de pionerat despre acest terito-
riu”.
 Capitlul 3. ”Premisele naturale ale 
individualizării componentei nordice a 
ulucului depresionar de grupa centrală 
a Carpaților Orientali” stabilește poziția 
geografică și limitele acestei zone, res-
pectiv geneza teritoriului. Autorul re-
marcă faptul că depresiunea Borsec este 
o depresiune intramontană care a luat 
naștere în Pliocenul Mijlociu.
 Capitolul 4. ”Premisele geologico-
umane ale antropizării ulucului depre-
sionar Drăgoiasa-Tulgheș”  face o descri-
ere amănunțită despre fiecare localitate 
din zonă. Prezintă dinamica populației, 
mișcarea populației, structura pe sexe, pe 
grupe de vârstă, structura profesională, 
structura etnică și structura confesională.

 Capitolul 5. ”Activitățile specifi-
ce ulucului depresionar Drăgoiasa-
Tulgheș”  descrie structura economică: 
agricultura, creșterea animalelor, silvi-
cultura, vânătoarea și pescuitul. Într-un 
subcapitol prezintă îmbutelierea apei 
minerale, respectiv industria extractivă 
și comerțul. Turismul și protecția me-
diului din zonă și obiectivele turistice 
cultural-istorice sunt descrise cu lux de 
amănunte. La fel și traseele turistice mar-
cate sunt descrise, specificând distanța, 
durata de mers și marcajul aplicat.
 Capitlul 6. ”Peisajul geografic sub 
influeța factorului și activităților umane” 
trece în revistă peisajele degradate, 
făcând și analiza SWOT.
 Lucrarea de față prezintă cele 14 
așezări din această depresiune Drăgoiasa-
Tulgheș. Autorul indică un număr de 
peste două sute de surse bibliografice 
(287) și a realizat multe hărți și schițe de 
hărți, respectiv tabele,scheme logice in-
serând și fotografii proprii.

Farkas Aladár



INFORMAŢII 
de stare civilă

Naștere
Fazakas Adalbert - Dominik 2022.01.23
Căsătorie 
Moldovan Marian-Sergiu și Vultur Monica-
Emilia        16.02.2022
Lőrincz Norbert și Heczel Emőke-Paula       
27.02.2022 
Decese
Fokt Rozalia 20.01.1937 - 23.02.2022 
Kolbert Irina 26.06.1937 - 23.02.2022
Forro Ferencz 09.07.1943 - 14.02.2022
Szabo Andrei 12.09.1938 - 11.02.2022
Fazakas Maria 10.09.1938 - 06.02.2022
Fokt Pal 20.10.1940 - 05.02.2022
Fazakas Emeric 16.08.1927 - 03.02.2022
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statiuneaborsec.ro

Colectarea selectivă 
a deșeurilor  din 
poartă: luni 21 martie 
2022.

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Negru la mutare. Mat în trei mutări!

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de 
şah din ziarul local Izvoarele din luna ianu-
arie 2022.

 1Db7!!+-Txb7 
 2Cc6# 
 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 Prom-
ovare Turistică din Borsec sau prin email la 
adresa: turism.borsec@gmail.com).

* Turn=T / Cal=C / Nebun =N / Damă=D
 Rege=R Pionii nu se însemnează doar câmpul  
 unde mută!!!

 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 februarie în data de 
10.03.2022, respectiv  24.03.2022 .

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

Oferta de primăvară: la 2 perechi de 
ochelari comandați lentilele pentru citit 
sunt gratuite.

Pentru programare sunați la nr. de tele-
fon: 0730 398 636
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