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Președintele Klaus Iohannis a promulgat la sfârșitul lunii noiembrie actul normativ pentru modificarea şi completarea
Legii minelor nr. 85/2003, care prevede că 80% din redevența minieră obținută din activități de exploatare a resurselor la
suprafață şi a apelor minerale carbogazoase sau necarbogazoase se constituie venit la bugetul autorităților locale. Pentru Borsec această modificare înseamnă o creștere de 40% a bugetului local.
Modificarea prevede că redevența căruia există activitate de exploatare; 20% a bugetului local facilitează cofinanțarea
minieră obținută prin concesionare, din la bugetul de stat.
proiectelor de dezvoltare, iar rambursarea
activități de exploatare a resurselor la
Redevența minieră pentru ape minerale împrumutului pentru construcția centrului
suprafață și a apelor minerale naturale car- naturale se stabilește la sursă, în echivalen- de tratament și wellness va fi mai simplă.
bogazoase sau necarbogazoase se constitu- tul în lei a 4 euro/1.000 litri, la cursul Băncii „În același timp, municipalitatea își va perie venit după cum urmează: 35% la bugetul Naționale a României de la data plății.
mite să facă investiții și din resurse proprii,
local al județului pe teritoriul căruia există
„De foarte mult timp visăm la acest luc- care pot aduce o contribuție semnificativă
activitatea de exploatare; 45% la bugetul ru, este un pas extrem de important pentru la creșterea nivelului de trai local” – a
local al comunei, al orașului sau al mu- noi” – a explicat primarul Mik József. Potri- menționat primarul.
Rédai Botond
nicipiului, după caz, pe teritoriul căreia/ vit edilului, această creștere semnificativă
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INTERNET WIRELESS GRATUIT
în spațiile publice din oraș

foto: statiuneaborsec.ro

O rețea de internet wireless compusă
din 12 puncte de acces a fost instalată în
spațiile publice din Borsec. Proiectul, în
valoare de 15 mii de euro, a fost realizat
în cadrul programului WiFi4EU, finanțat
de către Uniunea Europeană.
Ca urmare a celei de-a treia runde
de înscrieri WiFi4EU din luna septembrie 2019, peste 1.780 de municipalități au
primit vouchere în valoare de 15.000 de
euro pentru a acoperi costurile de achiziție
și de instalare a echipamentelor Wi-Fi

(puncte de acces fără fir) în locuri precum
bibliotecile, muzeele, parcurile sau piețele
publice. În România, 142 de localități au
fost finanțate în cadrul acestei sesiuni.
În cadrul proiectului au fost instalate în
total 12 puncte de acces: două la primărie
(1 în exterior, 1 în interior), trei la Casa
de cultură (1 în exterior, 2 în interior), pe
Aleea 7Izvoare, în exteriorul clădirii Centrului de Informare Turistică, a policlinicii
și a Muzeului Apelor Minerale, pe teritoriul Complexului de Schi Speranța, în par-

cul central din Borsecul de Jos, respectiv în
parcul din fața bisericii ortodoxe. Rețeaua
a fost construită de ITConstruction Security Service SRL din județul Sibiu, iar alimentarea cu internet și cu energie electrică
a punctelor de acces este asigurată de
primăria orașului. Wireless-ul gratuit poate
fi accesat fără limitări și fără password prin
adresa Wifi4EU.
Proiectul WiFi4EU se desfășoară pe
parcursul a mai multor apeluri, în toate
cele 28 de state membre, precum și în
Norvegia și Islanda. Odată ce municipalitățile s-au înregistrat pe platforma
WiFi4EU, acestea vor putea aplica pentru
un voucher printr-un simplu click. Comisia Europeană selectează beneficiarii în
ordinea înscrierilor, asigurând respectarea
echilibrului geografic.
26,7 milioane de euro au fost disponibile pentru această rundă și mai mult de
11.000 de cereri au fost depuse. Beneficiarii au fost aleși pe criteriul „primul venit primul servit”, ținându-se cont și de
echilibrul geografic. În rundele precedente,
6.200 de municipalități au primit vouchere,
bugetul fiind de 42 milioane de euro pentru prima etapă (2.800 de câștigători) și 51
de milioane de euro pentru cea de-a doua
rundă (3.400 câștigători).
Rédai Botond

ALEGERI: PREZENȚA LA BORSEC
aproape de media pe țară
Mai mult 600 de persoane s-au prezentat la vot în cadrul alegerilor parlamentare
desfășurate duminică la Borsec. UDMR a
primit cele mai multe voturi, iar pe plan
național PSD a câștigat alegerile, conform
rezultatelor parțiale transmise de Biroul
Electoral Central.
Prezența la vot în Borsec a fost de
28,66%, ceea ce înseamnă că în total 654
de persoane și-au exercitat dreptul la vot
în cadrul scrutinului desfășurat duminică.
Acest procent este cu aproape 20 la sută mai
mic ca în cazul alegerilor locale din septembrie. Totuși, participarea este aproape
de media pe țară (31,38%), aceasta fiind cel
mai mic procentaj din ultimii 30 de ani.
Rezultatele finale din Borsec sunt
următoarele:

Senat:
• UDMR 71,85% (462) de voturi
• PSD  7,46% (48 de voturi)
• PNL  9,18% (59 de voturi)
• AUR  5,91% (38 de voturi)
• USR PLUS  2,64% (17 de voturi)

• PNL - 24,66%
• USR-PLUS - 15,44%
• AUR - 8,65%
• UDMR - 7,57%
• PMP - 4,77%
• Pro România - 4,27%
• Partidul Ecologist Român (PER) 1,25%

Camera deputaților
• UDMR 69,8% (453 de voturi)
• PSD  7,40% (48 de voturi)
Camera Deputaților:
• PNL  9,71% (63 de voturi)
• PSD - 29,39%
• AUR  5,86% (38 de voturi)
• PNL - 24,24%
• USR PLUS  2,31% (15 de voturi)
• USR-PLUS - 15,4%
Rezultate naționale parțiale transmise de • AUR - 8,26%
Biroul Electoral Central.
• UDMR - 7,4%
• PMP - 4,69%
Senat:
• Pro România - 4,29
• PSD - 29,83%

Rédai Botond
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NAȘTEREA DOMNULUI
Sărbătoarea Naşterii Domnului
este una inaugurală, o sărbătoare a începutului sau a reînceputului, desemnând deopotrivă venirea, manifestarea
şi prezenţa Răsăritului de Sus, Care
plineşte aşteptarea Scripturilor, dar şi un
timp major al ciclului liturgic şi cosmic.
Ca în fiecare an, luminatul praznic al
Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos
ne umple sufletul de o negrăită bucurie duhovnicească, pentru că această zi
reprezintă împlinirea făgăduinţelor şi nădejdilor pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor de la început, ca îndemn de călăuză
pe drumul ce duce spre mântuire.
Și în acest an pandemic, HristosPruncul vine spre cel în suferință atins de
boală și singurătate așa cum exprimă frumoasa colindă: “La căsuța unde-i neaua
până-n tindă, Vine Fiul dulce, singur, și
colindă. Leru-i, Doamne, ler, Eu cu drag
din cer, Vin pe orice ger, lângă cel stingher,
Leru-i, Doamne, ler...”
În lume domnesc forța și puterea, frica
și sclavia. Hristos, Pruncul Dumnezeu, ne
eliberează de acestea. Din partea noastră
El nu așteaptă decât iubire, marcată de
libertate și bucurie; El așteaptă să I oferim
doar inima noastră, iar noi o oferim unui
Prunc fără apărare, Care are încredere
totală în noi. În sărbătoarea Nașterii lui
Hristos, Biserica ne descoperă o taină plină
de bucurie: taina iubirii liber consimțite,
a iubirii capabile să vadă, să recunoască,

să L iubească pe Dumnezeu în Pruncul
Dumnezeu și să devină dar al unei vieți noi.
Omul care priveşte cu dragoste o clipă
faţa lui Iisus Hristos duce altă energie în
vâltoarea unei vieţi care se anunţă tot mai
plină de greutăţi. El simte că Iisus Hristos îl
urmăreşte întărindu-l, încurajându-l. Iisus
Hristos vine între noi, adânc în noi, anunţat
de graiul colindelor. Să-L primim cu iubire,
să-L lăsăm să-Şi reverse în sufletele noastre toate darurile şi puterile Sale, căci prin
ele se înnoieşte fiinţa noastră, se desfundă
adâncimile ei, ni se pun la dispoziţie comorile ei de putere, de inspiraţie, de forţă
transformatoare a lumii.
Sărbătoarea Crăciunului, ca icoană a
timpului sacru, actualizează liturgic evenimentul Nașterii Domnului astfel încât
noi devenim martori transfigurați, asemenea păstorilor și magilor, în fața noastră
născându-se Hristos, iar noi aducându-I
jertfa existenței noastre smerite, zugrăvind
prin aceasta, peste timp, icoana Nașterii
Sale în Betleem.

În Biserică, sărbătorile nu sunt simple
comemorări, ci evenimentele înseși, reiterate liturgic, euharistic, iconic, doxologic,
moduri prin care participanții devin martori ai acestor evenimente biblice mântuitoare, înnoindu-și ființa prin împărtășire
necontenită din Viața în care i-a sădit Botezul, din rămânerea binecuvântată în Vița
lui Hristos pe care am fost altoiți.
Hristos a coborât din ceruri, pentru
ca noi să-i ieşim întru întâmpinare prin
trăirea virtuţilor care duc la desăvârşire.
Să avem, aşadar, mereu în inimile noastre
fiorul sfânt, trăit de magii care au mers să
se închine Mântuitorului, aducând daruri
Celui ce S-a făcut om, pentru ca noi să ne
îndumnezeim prin credinţa şi faptele noastre.
Cu ocazia marelui praznic al Nașterii
Domnului să-L rugăm pe Dumnezeu să
facă din casa noastră peșteră, iar din sufletul nostru iesle în care să se nască Pruncul
Sfant, care cu harul Preasfântului Duh să
aducă bucurie și pace în casele noastre.
Pr. Nicolae Ciupudean

MERITĂ SĂ-I DĂM IMPORTANŢĂ!
Mă gândesc la colecţiile de cărți și reviste ale Bibliotecii Kamenyitzky Antal
din Orașul Borsec. Astfel, în perioada
pandemiei, luând în considerare numeroasele cărţi din bibliotecă, putem să petrecem timpul liber primit forţat în mod util.

Găsim atât volume de proză, cât și volume
de poezii, nuvele și volume de dramă ale
marilor scriitori.
Datorită Primăriei Oraşului Borsec și
din grija doamnei bibliotecare, Kis Éva,
biblioteca noastră de-a lungul anilor a fost

îmbogățită cu multe cărți noi, frumoase, în
limba maghiară și română. Mai ales copiii
şi școlarii sunt interesați de aceste noutăţi.
Cărţile noi sunt expuse pe un raft separat,
astfel atrag cititorii.
Traducere după: Farkas Aladár
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SĂ TRĂIM SPIRITUL CRĂCIUNULUI!

foto: Móga Attila

Pe data de 5 decembrie a fost pornit iluminatul festiv, fără fast, odată cu corpurile de iluminat stradal. Deși evenimentele tradiționale pentru această perioadă
au fost anulate, este important ca orașul

să ofere locuitorilor măcar o mică parte
din spiritul Crăciunului.
În ultimele săptămâni ale lunii noiembrie specialiștii au lucrat constant la montarea decorațiunilor de Crăciun. Străzile

principale ale orașului au fost decorate cu
iluminat festiv, iar brazii de Crăciun au fost
instalaţi în parcul central al orașului, cât și
la intrarea în stațiunea turistică.
„A fost un an dificil și, din păcate, nici
pregătirea sărbătorilor nu se poate desfășura
așa cum ne-am dori” a declarat primarul
Mik József. El a subliniat faptul că, din cauza pandemiei, evenimentele tradiționale ale
Adventului și focurile de artificii de Anul
Nou sunt, de asemenea, anulate în Borsec.
În același timp, este important ca primăria
să încerce să creeze o atmosferă festivă în
oraș. În acest scop, elementele decorative
folosite în anii precedenți au fost renovate
și au fost achiziționate altele noi, în valoare
de 50.000 de lei.
„Perioada Adventului este importantă
pentru toți. Le doresc tuturor să aibă parte de o perioadă de pregătire sufletească
liniștită înainte de Crăciun” – a subliniat
edilul.
Rédai Botond

TURISMUL: CU URCUȘURI ȘI COBORÂȘURI
Din păcate, anul acesta rămâne memorabil în viața tuturor. Stresul care este
prezent încă din primăvară, restricțiile şi
frica de boală și-au pus amprenta asupra
oamenilor. A făcut imposibilă funcționarea
firmelor care oferă servicii de masă. Pensiunile și restaurantele au fost închise temporar sau au putut primi doar un număr limitat de oaspeți. Şi educația a avut de pierdut
în urma acestei pandemii. Copiii abia câteva săptămâni au putut merge la școală sau
la grădiniță, apoi trebuiau să-și petreacă
restul orelor acasă, în fața calculatoarelor.
Din păcate nu toată lumea are acasă acces
la internet adecvat sau nu are instrumentele necesare. În ciuda promisiunilor, statul
nu a furnizat echipamentele lipsă: laptop,

tabletă etc. În cele din urmă, la sfârșitul
lunii noiembrie, Primăria a asigurat din
bugetul propriu suma de o sută de mii de
lei pentru a fi cumpărate aceste echipamente (epidemia a început la mijlocul lunii
martie). În astfel de condiții, nu ar trebui
să fim surprinși dacă educația nu va obține
rezultatele dorite.
Restricţiile au afectat și activitățile
muzeului nostru local. Neavând două uși
care să ofere vizitatorilor un circuit de
vizitare, nu am putut primi oaspeți, grupuri organizate. Pandemia a avut impact
negativ şi asupra activităţilor culturale.
Numărul de evenimente a fost limitat, s-au
realizat doar 2-3 spectacole. De asemenea,
evenimentele religioase au avut loc cu par-

ticipare redusă.
În ciuda acestor situaţii, alegerile parlamentare au trebuit să aibă loc în data de
6 decembrie 2020. Mulţi oameni au rămas
în urmă, deoarece frica, prudența dictează
necesitatea de a evita mulțimea. Incertitudinea va mai fi prezentă. O situație similară
a existat doar în timpul febrei spaniole
(1914-1918). Totuşi speranța stă în apariția
vaccinului. Poate dacă oamenii vor fi
vaccinați, vom scăpa de această mizerie
nedorită.
Așadar, să sperăm că vaccinarea va fi
disponibilă curând și atunci vom putea
trece peste această epidemie, iar sezonul
următor să aibă loc în condiții normale.
Traducere după Farkas Aladár

AJUTÂND LA NEVOIE
Cândva, în luna iunie, m-am implicat
într-o conversație despre pandemia care
plutea deasupra capetelor noastre începând
din luna martie, ca sabia lui Damocles. În
oraşul nostru știam despre epidemie doar
din știri și din mass-media. Întrebarea
centrală în conversație a fost dacă a existat
o persoană în cercul de cunoștințe care a
fost deja infectată. Pe atunci nu era. Acum
suntem în luna decembrie. O perioadă

Borsecul a fost clasificat în zonă verde, apoi
galbenă, în prezent fiind în zonă roșie.
Întâlnim tot mai mulți oameni ai căror
cunoscuți au fost deja infectați. Redacția
noastră a primit, de asemenea, idei scrise
din experiența personală precum și
mulțumiri. Acest lucru este redat mai jos.
Din păcate, această boală ne-a ajuns din
urmă. Am fost foarte speriați, dar, pe
măsură ce am recunoscut problema, am

semnalat-o și, din fericire, ambulanța și
copiii noștri au ajuns foarte repede. Drept
urmare, au fost și ei în carantină timp de
două săptămâni. Dar Dumnezeu a trimis
mulți oameni buni care ne-au oferit medicamente, pâine și chiar mâncare gătită.
Mulțumim tuturor pentru amabilitate
și pentru efortul depus!
Szabó Sanyi și Terka
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SĂ AVEM SĂRBĂTORI ADEVĂRATE!
Am ajuns la un sfârşit de an care nu a
fost deloc ușor. Incertitudinea constantă
cauzată de pandemie ne-a lăsat un gust
amar în sufletele noastre. Din păcate,
situația nu pare să se liniştească. În astfel de
circumstanțe, pregătirea pentru sărbători
este cu totul altfel. La urma urmei, prima și
cea mai importantă întrebare care o pun cei
mai mulţi este: din ce să facem cumpărături
pentru masa festivă? Din ce bani am putea
cumpăra cadouri și, desigur, câte cadouri?

Aglomerația din magazine deja începută
din primele zile ale lunii decembrie poate
arăta că nu există chiar atât de multă criză
pe cât ne imaginăm. Însă îmi asum riscul să
afirm că, poate mulţi dintre noi cumpără,
cu un sentiment de nelinişte, un anumit
obiect care să bucure pe cineva.
Nu știm ce poate aduce ziua de mâine.
Poate că obiectele de sub brad ar trebui să
fie înlocuite de un sentiment liniștitor de
pace și dragoste în familie. Să-i îmbrăţişăm

pe cei mai apropiați de noi și să le spunem
cât de mult îi iubim şi cât de importanți sunt
în viața noastră. Să petrecem câteva zile
plăcute alături de cei dragi, deoarece este
singurul refugiu în care ne putem adăposti
în orice perioadă mai tulbure a vieţii. Familia ca o insulă a liniștii ... Nu sună bine?
Sărbătoarea din acest an să fie una cu suflet,
pentru emoții, ignorând lucrurile materiale. O să vedeţi, alta va fi trecerea în Noul
An. Eu cred în asta. Dumneavoastră?..
Rédai Botond

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
a scrierii scrisorilor
•Privite ca ceva „depășit“ la acest moment, scrisorile își păstrează farmecul,
evenimentele pe care le cuprind rămânând
nemuritoare, prinse între paginile ce
foșnesc ușor.
•Ziua internațională a scrierii scrisorilor vine să reamintească omului din
prezent de cel din trecut
La data de 7 decembrie este marcată
Ziua internațională a scrierii scrisorilor.
Într-o lume în care trăim sub imperiul
„imediatului“ și sub semnul comunicării
instante, nemijlocite cu greu putem înțelege
răbdarea de care un om trebuia să dea
dovadă, în trecut, pentru a afla răspunsul la
o întrebare, de pildă, ori pentru a afla vești
despre cei dragi.
Privite ca ceva „depășit“ la acest moment, scrisorile își păstrează farmecul,
evenimentele pe care le cuprind rămânând
nemuritoare, prinse între paginile ce
foșnesc ușor.
De-a lungul a sute de ani, scrisorile
au legat oameni aflați la mii de kilometri depărtare, au purtat vești îndelung
așteptate ori temute și au reprezentat, arc
peste timp, mângâiere a celor ce au rămas
cu privire la cei ce s-au dus în alte lumi.
În acest sens, Ziua internațională a
scrierii scrisorilor vine să reamintească
omului din prezent de cel din trecut, să îi
amintească de unde a plecat, pentru a vedea întregul drum impresionant pe care l-a
parcurs pentru a ajunge unde se află astăzi.
În 1980, un studiu a descoperit că
„leacul scrierii”, care înseamnă să-ți aş-

terni propriile gânduri pe hârtie timp
de 15-30 de minute, poate duce la beneficii măsurabile pentru sănătatea fizică și
mentală. Aceste beneficii includ:
•combaterea depresiei,
•eliminarea stresului
•îmbunătățirea funcției imunitare
•stimularea puterii de concentrare
•menținerea acuității creierului, pe măsură ce înaintăm în vârstă.
Motive pentru care ar trebui să scrii
felicitări sau scrisori aniversare de mână:
Pregătește o surpriză minunată
Îți amintești cât de distractiv era să
primești un email acum mulți ani? Nu știai
niciodată ce conține, dar acum toate sunt
previzibile (facturi, newslettere, sarcini
de făcut, etc). Tu poți fi persoana care își
salvează prietenii din mrejele poștelor electronice moderne. Scrie de mână o felicitare
simpatică sau o scrisoare și pune-o în cutia
poștală.
Cercetătorii spun că vei fi mai fericit
Conform studiilor, dacă îți vei face un
obicei din a scrie felicitări de mână „te vei
simți mai fericit, iar dacă ești predispus
spre depresie, simptomele negative se vor
diminua considerabil”.
Confirmă importanța unei relații
Faptul că ți-ai făcut timp să scrii un
bilet de mână pe care să-l oferi împreună
cu un cadou, arată că prețuiești relația cu
persoana respectivă. Acest lucru întărește
relațiile de prietenie și de dragoste, crește
loialitatea colaboratorilor și partenerilor de
afaceri.

Este un mod memorabil de a-i bucura
pe cei pe care îi iubești
O felicitare sau o scrisoare aniversară
poate fi apreciată chiar și peste ani de
zile. E suficient să arunci un ochi într-un
muzeu de istorie și vei fi impresionat de
impactul pe care îl poate avea o scrisoare.
Multe lucruri au dispărut în abisul istoriei,
dar bucăți fragile de hârtie au fost protejate
de generații, deoarece cuvintele puternice
merită să fie recitite.
Te ajută să faci pauze necesare pentru
a găsi exact cuvintele pline de semnificație
SMS-urile si emailurile sunt în mare parte
reacționare. În schimb, să scrii de mână
felicitări sau o scrisoare este un act mult
mai deliberat. O faci pentru a dărui, nu
pentru a primi. Scrii pentru că trebuie să
spui ceva.
E mai ușor decât crezi
Felicitările scrise de mână sunt mai
ieftine decât cele scumpe care vin cu mesaje deja imprimate, dar pot avea o valoare
sentimentală mai mare. Prin câteva mișcări
cu pixul pe hârtie, ai puterea de a încuraja o
persoană iubită, de a inspira un prieten sau
de a aprinde scânteia dragostei.
Scrisul este unic pentru fiecare individ
în parte. Acesta este principalul motiv pentru care oamenii apreciază de obicei acele
felicitări, scrisori sau bilete scrise de mână
decât un email sau un mesaj electronic.
Când e nevoie de un pic mai mult timp
pentru a așterne cuvinte pe hârtie, tindem
să fim mai buni unii cu alții.
Sursa: https://blog.mindblower.ro/
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1 DECEMBRIE, ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI. CUM A FOST
ÎNFĂPTUITĂ MAREA UNIRE DE LA 1918
Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, începând din 1990,
la data de 1 Decembrie.
Adunarea Naţională de la Alba Iulia
adopta, la 1 decembrie 1918, rezoluţia
Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi
Maramureşului cu România.
Parlamentul României a hotărât, prin
Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, proclamarea zilei de 1 Decembrie ca Zi Naţională a
României. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990.
1 decembrie, Ziua Națională a României
La 1 Decembrie 1990, Ziua Naţională
a României a fost sărbătorită atât la Alba
Iulia, unde la ceremoniile organizate au
participat numeroase oficialităţi române,
cât şi la Arcul de Triumf din Bucureşti
unde a fost organizată parada militară. De
atunci, în fiecare an, atât în Bucureşti, cât
şi în majoritatea oraşelor din întreaga ţară
au avut loc parade militare şi au fost organizate numeroase ceremonii cuprinzând
depuneri de coroane, dar şi alte manifestări.
În acest an, în contextul pandemiei
de COVID-19, Ziua Naţională a fost
marcată la nivelul întregii ţări cu respectarea măsurilor de prevenire şi limitare a
răspândirii noului coronavirus, în unele
cazuri evenimentele desfăşurându-se exclusiv online. Parada militară tradiţională
de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf nu a
mai avut loc iar ceremonia a fost restrânsă,
fiind invitaţi ambasadori străini, medici şi
personal medical, transmite Agerpres.
Ziua Naţională a României a fost
sărbătorită între anii 1866 şi 1947, la
data de 10 Mai, dată care are o triplă
semnificaţie. La 10 mai 1866, principele
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen sosea la Bucureşti şi depunea, în faţa Parlamentului, jurământul de credinţă, fiind proclamat Domnitor al României,
sub numele de Carol I. La aceeaşi dată,
în 1877, Carol I promulga Legea pentru
desfiinţarea tributului către Înalta Poartă,
în urma proclamării Independenţei de Stat
a României care avusese loc la 9 mai 1877,
în cadrul sesiunii extraordinare a Adunării
Deputaţilor. La 10 mai 1881, era proclamat
Regatul României. În 1947, la 30 decembrie, regele Mihai I (1927-1930; 1940-1947)
abdica, în urma presiunilor regimului comunist, şi părăsea ţara, în ianuarie 1948,

împreună cu familia.
Începând cu anul 1948 şi până în 1989,
anul prăbuşirii regimului comunist în
România, data de 23 august a fost Ziua
Naţională a României. La 23 august 1944,
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, România ieşea din alianţa cu Puterile
Axei (Germania, Italia şi Japonia), declara
încetarea unilaterală a războiului împotriva Aliaţilor (Franţa, Imperiul Rus, Marea
Britanie, Statele Unite ale Americii) şi declara război Germaniei naziste şi Ungariei
horthyste.
Cum s-a înfăptuit Marea Unire
La 29 septembrie/12 octombrie 1918,
Comitetul Executiv al Partidului Naţional
Român întrunit la Oradea a adoptat, în
unanimitate, o declaraţie privind hotărârea
naţiunii române din Transilvania de a se
aşeza “printre naţiunile libere” (în baza
dreptului naţional ca fiecare naţiune să
dispună liber de soarta sa), consemnează
“Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, 2003). În declaraţia
redactată de Vasile Goldiş se sublinia, astfel, necesitatea convocării unei adunări
naţionale, care să delege organele abilitate
“să trateze şi să hotărască în treburi care se
referă la situaţia politică a naţiunii române”.
Totodată, se cerea “afirmarea şi valorificarea drepturilor ei, nestrămutate şi inalienabile, la deplina viaţă naţională”. Documentul a fost citit de Alexandru VaidaVoievod în Parlamentul de la Budapesta, în
şedinţa din 5/18 octombrie 1918.
În acest sens, a fost constituit Consiliul
Naţional Român Central de la Budapesta
(mutat, apoi, la Arad), unicul for de conducere al românilor transilvăneni, precum
şi principiile sale de acţiune. Acesta era
format din şase reprezentanţi ai Partidului Naţional Român (Vasile Goldiş, Aurel
Lazăr, Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop,
Alexandru Vaida-Voevod şi Aurel Vlad) şi
şase social-democraţi (Tiron Albani, Ioan
Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca, Iosif
Renoiu şi Baziliu Surdu), notează sursa de
mai sus.
La 9/22 noiembrie 1918, Consiliul
Naţional Român Central a adoptat o
Notă Ultimativă prin care cerea guvernului maghiar “puterea de guvernare asupra
teritoriilor locuite de români în Ardeal şi
Ţara Ungurească”. Tratativele între dele-

gaţia Consiliului Naţional Român Central, compusă din Ştefan Cicio-Pop, Vasile
Goldiş, Aurel Lazăr, Gheorghe Crişan, cărora li s-a adăugat şi Iuliu Maniu, şi delegaţia
Consiliului Naţional Maghiar, condusă de
Oszkár Jászi, ministrul naţionalităţilor în
guvernul condus de Mihaly Karoly, au avut
loc la Arad, între 13 şi 15 noiembrie. Acestea s-au soldat cu un eşec, deoarece partea
maghiară a propus ca Transilvania să
rămână în continuare în cadrul Ungariei,
sub forma unui guvernământ românesc
autonom, reprezentat în guvernul maghiar.
În acest context, Consiliul Naţional
Român Central, prin Vasile Goldiş, a declarat că “naţiunea română pretinde cu tot
dreptul deplina sa independenţă de stat şi
nu admite ca acest drept să fie întinat prin
rezolvări provizorii”. Consiliul Naţional
Român Central a stabilit legături cu forurile politice de la Iaşi, unde se refugiaseră
guvernul român şi familia regală, şi a trecut la organizarea adunării care să confirme voinţa de unire a românilor din
Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.
La Adunarea Naţională, convocată
pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, la Alba Iulia, se aflau în Sala
Unirii, fosta cazină militară (club sau cazinou al ofiţerilor), pe lângă cei 1.228 de
delegaţi (deputaţi) aleşi în circumscripţiile
electorale, cât şi reprezentanţi ai tuturor
instituţiilor şi organizaţiilor politice, culturale, profesionale, de învăţământ, religioase, militare, de femei, de sindicat ş.a.,
şi “peste 100.000 de ţărani, muncitori şi
orăşeni veniţi din toate părţile unde se vorbea româneşte, de la Iza maramureşeană
până la Dunărea bănăţeană, din ţara
Bârsei până la Crişuri”, potrivit volumului
“Scurtă istorie a românilor” (Constantin C.
Giurescu, Dinu C. Giurescu, 1977).
Discursurile lui Goldiș și Maniu
Discursul solemn a fost rostit de Vasile
Goldiş, care a prezentat rezoluţia redactată
de Consiliul Naţional Central Român. A
subliniat, între altele, caracterul actului ce
trebuia înfăptuit: “Naţiunile trebuiesc eliberate. Între aceste naţiuni se află şi naţiunea română din Banat şi Transilvania.
Dreptul naţiunii române de a fi eliberată
îl recunoaşte lumea întreagă. Libertatea
acestei naţiuni înseamnă unirea ei cu Ţara
Românească.

(continuare pe pagina 7.)

Pagina 7.

Izvoarele / VI / 12

(continuare de pe pagina 6.)

Bucăţirea poporului românesc n-a
fost urmarea vreunei legi economice în
care terminologie se ascunde minciuna.
Dimpotrivă... teritoriile locuite de români
au fost teritorii româneşti. După drept şi
dreptate, românii din Ungaria şi Transilvania, împreună cu toate teritoriile locuite
de dânşii, trebuiesc să fie uniţi cu regatul
român”.
Totodată, Iuliu Maniu, în discursul său,
a rugat Adunarea Naţională să primească
proiectul de rezoluţie, “pentru a întemeia
pentru vecie România unită şi mare şi a
înstăpâni pentru totdeauna o adevărată
democraţie şi deplină dreptate socială”.
1 decembrie 1918, ziua unui vis împlinit
Rezoluţia a fost votată în unanimitate, întro atmosferă de un entuziasm de nedescris
în cuvinte, şi a devenit, astfel, documentul
istoric prin care se înfăptuia visul poporu-

lui român, respectiv unirea tuturor provinciilor româneşti într-un singur stat unitar
şi naţional: România Mare. La propunerea
lui Alexandru Vaida-Voevod, Adunarea a
aprobat componenţa Marelui Sfat Naţional,
organism cu caracter legislativ, format din
reprezentanţi ai diferitelor profesii şi categorii sociale
În ziua în care Adunarea Naţională de
la Alba Iulia adopta istorica hotărâre, regele Ferdinand şi regina Maria intrau în
Bucureşti, după doi ani în care s-au aflat
în refugiu la Iaşi. Astfel, Bucureştiul a redevenit capitala României întregite. Ziarul
Mişcarea, în articolul “Plecarea Suveranilor” din 16 noiembrie 1918, consemna
următoarele: “Pentru vechea capitală a
Moldovei se încheie un capitol de istorie.
Porţile Iaşului s-au deschis larg acum doi
ani pentru a primi pe Suverani, care veneau

cu drapelul şi oştirea ţării, pentru a duce
mai departe lupta pentru înfăptuirea visului secular al românismului. Erau zile de
restrişte şi durere. Aici, însă, pe pământul
binecuvântat al Moldovei, în cetatea lui
Ştefan cel Mare şi a lui Cuza-Vodă, Regele
şi Regina au trăit zilele cele mai grele, dar şi
cele mai mari din viaţa poporului român”
(“Istoria românilor”, vol. VII, tom II, Editura Enciclopedică, 2003). Prin Decretullege nr. 3631 din 11/24 decembrie, publicat
în “Monitorul Oficial” nr. 212 din 13/26
decembrie, se consfinţea pe plan intern
unirea: ”Ţinuturile cuprinse în hotărârea
Adunării Naţionale de la Alba Iulia de la 18
noiembrie/1 decembrie 1918 sunt şi rămân
de-a pururi unite cu Regatul României”,
conform volumului amintit mai sus.
Sursa:Agerpres/ StirileProTV

Echipa de redactare al ziarului local Izvoarele vă urează Crăciun Fericit!
Anul Nou 2021 să vă umple casele şi viețile cu bucurie, sănătate, gânduri bune şi multe împliniri !

LA MULŢI ANI !

Şah

Albul la mutare. Ce continuare propuneţi?

INFORMAŢII DE STARE CIVILĂ
Căsătorii
Prezsmer István-László és Piţ Julieta
19.12.2020
Decese
Petrescu Iulian - Constantin
11.07.1974 - 09.12.2020
Filimon Vasile
11.07.1931 - 08.12.2020
Mikk Maria
24.01.1934 - 07.12.2020

Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah
din ziarul local Izvoarele din luna noiembrie
2020.
Soluția problemei:
Rezolvare: Vodă Costel
1.Cg5+!-hxg5
2.Th3+-Rg6
3.Th6+!-Rxh6
4.Dh8+-Rg6
5.Dh5#
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 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.
Crăciun Fericit . Cu drag Costel Vodă
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