Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.
Ediţia V. Ianuarie 2019

ANIVERSAREA ZILEI
FOTOGRAFIEI ÎN ROMÂNIA...

ÎNCEPUTUL ANULUI,
TIMP PENTRU MÂNTUIRE

DIN PRIORITĂŢILE CONSILIULUI
JUDEŢEAN HARGHITA ÎN 2019...

MIK JÓZSEF: AM PUS ACCENT PE PLANIFICARE

Nu mai puțin de 10 milioane euro este
suma totală a proiectelor depuse la
diferite autorități de către Primăria
Borsec anul trecut. Potrivit primarului
Mik József, în 2018 s-a pus mare accent pe
planificare și întocmire de proiecte, dar la
fel de importantă a fost și continuarea
construcției bazei de tratament. Edilul a
subliniat că anul acesta este de așteptat să
fie unul mai bun în privința bugetului
local.
„Pot să spun că am fost una din
localitățile cele mai afectate de diminuarea procentului impozitului pe
venituri de anul trecut. Întrucât acesta
constituie o parte importantă a bugetului
primăriei, anul trecut am pornit cu un
deficit de 1,4 milioane lei.” Din această
cauză nu s-au putut face investiții mari,
dar s-au continuat lucrările din incinta
bazei de tratament. Totodată, s-a pus

truirea a două noi clădiri în care vor fi
amenajate 20 de locuințe sociale moderne. Totodată se are în vedere extinderea
infrastructurii de drumuri, construirea a
mai multor terenuri de sport și locuri de
joacă pentru copii, respectiv modernizarea mai multor alei din oraș. Valoarea
totală a proiectului atinge suma de 7
milioane de euro.
Trebuie menționat și faptul că s-a
întocmit proiectul de execuție tehnică
pentru modernizarea Vilei 49. Clădirea
este un monument istoric, și a fost
achiziționată de primărie de mai mulți
ani.
Lucrările vor fi efectuate din fonduri
foto: Móga Attila
europene. În cadrul unui proiect
accent pe depunerea de proiecte, pe LEADER se va construi o centrală
întocmirea studiilor de fezabilitate și termică cu un cazan pe bază de tocătură
proiectelor tehnice, suma totală cheltuită de lemn, care va deservi mai multe clădiri
în acest scop atingând 500 mii lei.
publice: primăria, grădinița, căminul
De exemplu, s-a finalizat proiectul cultural, dispensarul uman, respectiv
tehnic al pistei de bob de vară pe care remiza PSI. Tot din fonduri comunitare
primăria vrea să o construiască și pentru va fi efectuată modernizarea termică a
care, se pare, vor fi alocate fonduri din clădirii primăriei. În câteva luni va intra
bugetul ministerului turismului. Potrivit în faza de execuție modernizarea clădirii
primarului, efectele pozitive ale unei dispensarului uman, fondurile fiind
asemenea investiții au putut fi văzute în asigurate din Planul Național de
Valea Ghimeșului, deci este foarte Dezvoltarea Locală (PNDL).
importantă realizarea acesteia.
Din buget propriu va fi finanțată
Un proiect de mai mare anvergură reabilitarea termică a celor trei blocuri
este cel depus în cadrul Programului rezidențiale la care nu au fost executate
Operațional Regional. Este vorba de un încă lucrările de modernizare. Locutorii
proiect integrat, prin care se vor efectua din aceste clădiri vor suporta un aport
următoarele investiții: reabilitarea clă- propriu de 20 %. Primarul și-a exprimat
dirii școlii și a căminului cultural din speranța că peste trei ani va fi finalizată
stațiune, demolarea a patru clădiri vechi reabilitarea termică a blocurilor din oraș.
care găzduiesc locuințe sociale și cons-
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„Pe lângă toate acestea, consider un mare succes
programul nostru de susținere a tinerilor, prin care am reușit să
alocăm anul trecut 25 de terenuri de 500 mp tinerilor din
localitate pentru construcția de case” – a precizat primarul.
Programul a fost implementat începând cu anul 2008, și până
acum au fost împărțite în total 47 de terenuri. Edilul a subliniat
faptul că, dacă luăm în considerare prețurile actuale ale
terenurilor, este vorba de un ajutor de cel puțin 10 mii de euro.
Prin implementarea acestui program obiectivul este limitarea
migrației tinerilor din oraș.
Pentru primarul Mik József, importantă este și
promovarea vieții culturale din localitate. În acest scop, anul
trecut s-a constituit un grup de lucru, care a organizat mai multe
spectacole, piese de teatru și de păpuși, expoziții de artă,
prezentări de cărți. „Trebuie să înviorăm puțin viața culturală
locală. Anul trecut s-a văzut că din partea locuitorilor există
cerință pentru evenimente de calitate. Organizarea acestor
evenimente este posibilă cu ajutorul doamnei Sárpátki Ágnes.”
În ultimii ani s-a vorbit foarte mult de importanța bazei de
tratament pentru viitorul turismului din localitate. Din cauza
întârzierii investiției s-a ajuns la o stare de nerăbdare din partea
factorilor implicați. Primarul a explicat în câteva cuvinte și faza în
care se află acum investiția. Potrivit edilului, lucrările din interior
vor fi finisate în cel mult trei luni de zile. După aceasta, se va putea
începe procesul de autorizare și de selectare a personalului.
„Scopul nostru este ca cel mai târziu până la finele acestui an baza
de tratament să fie deschisă publicului.” O altă știre legată de baza

de tratament este că Fundația Studium din Târgu Mureș va
construi două case în care vor locui medicii care vor lucra în
cadrul bazei. Fondurile acestei investiții sunt asigurate de
guvernul maghiar.
Mik József și-a exprimat indignarea asupra faptului că
guvernul încă nu a adoptat bugetul pe anul în curs. „În aceste
condiții este foarte greu de lucrat. Totuși, cifrele preliminare arată
că în acest an vom avea un buget mai generos.” Primarul a explicat,
până acum bugetul localității a primit 43,25% din suma
impozitului pe venit colectată pe plan local. Se pare că, din acest
an, acest procent va crește la 60%. Întrucât acesta constituie o
parte importantă a bugetului primăriei, ar fi o creștere
substanțială.
„Trebuie să conștientizăm faptul că viitorul orașului constă
în turism, și că aceasta poate să asigure un trai decent și pentru
tinerii din localitate. Sarcina noastră este să creăm și să asigurăm
condițiile pentru dezvoltarea turismului local. Pentru atingerea
acestui scop trebuie să înlăturăm eventualele disensiuni care
există în oraș” – a explicat primarul. Mik József a vorbit și de
clădirile în ruină din oraș, care constituie o problemă încă
nerezolvată. Unele dintre acestea au fost renovate, dar încă sunt
multe de făcut în această privință. Este inadmisibil ca turistul să
vină în Borsec și să se întâlnească cu o astfel de imagine, care lasă
un gust amar. „Suntem depășiți de această situație, nu prea avem
instrumente prin care să rezolvăm această problemă. Soluții ar
trebui implementate pe plan național, dar nimeni din partea
guvernului nu îndrăznește să ia vreo decizie.”
Rédai Botond

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe 17 şi 27
decembrie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 146 s-a aprobat rectificarea bugetului
local pe anul 2018.
În Hotărârea nr. 147 s-a aprobat acordarea de reducere la
impozitul pe clădiri şi teren unor persoane fizice.
În Hotărârea nr. 148 s-a aprobat decontarea navetei
cadrelor didactice aferente lunii noiembrie.
În Hotărârea nr. 149 s-a aprobat rectificarea bugetului
local pe anul 2018.
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe 3 şi 17
ianuarie 2019 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 1 s-a aprobat acoperirea definitivă din
excedentul anilor precedenţi al bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare la sfârşitul anului 2018.
În Hotărârea nr. 2 s-a aprobat utilizarea excedentului
bugetar.
În Hotărârea nr. 3 s-a aprobat anularea unor creanțe fiscale
restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018.

În Hotărârea nr. 4 s-a aprobat acordarea de reducere la
impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice.
În Hotărârea nr. 5 s-a aprobat includerea precum și
modificarea valorii unui bun din domeniul public (balustrada
trotuarelor de pe strada Topliţei şi strada Gheorghe Doja).
În Hotărârea nr. 6 s-a aprobat stabilirea destinației pentru
3003 mc., masă lemnoasă provenită din producția anului 2019
din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec.
În Hotărârea nr. 7 s-a aprobat completarea art.1 din
Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.120/2018 privind
majorarea capitalului social pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL.
În Hotărârea nr. 8 s-a aprobat stabilirea indemnizației
primarului, viceprimarului, consilierilor și a salariilor de bază pe
funcții conform Legii nr.153/2017, lege-cadru privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice cu modificările și
completările ulterioare.
În Hotărârea nr. 9 s-a aprobat amenajamentul pastoral
pentru pajiștile permanente din proprietatea privată a orașului
Borsec.
Traducere după: Farkas Aladár

Izvoarele / Ediţia V./1.

pagina 3.

ANIVERSAREA ZILEI FOTOGRAFIEI ÎN ROMÂNIA
cu expoziţie foto şi concert jazz
Ziua de 11 ianuarie a fost declarată, prin Hotărârea de
Guvern nr. 458/5 mai 2010, Ziua Fotografiei în România, 11
ianuarie fiind ziua de naştere a lui Carol Popp de Szathmary
(1812-1887), recunoscut ca primul fotograf al României.
La începutul anului 2019, cu ocazia Zilei Fotografiei,
Institutul Balassi din București l-a celebrat pe Carol Popp de
Szathmary (Szathmári Pap Károly născut la Cluj, 1812 –
București, 1887) prin expoziția foto ”Borsec – stațiunea de
odinioară” și un concert de jazz fusion susținut de Ineffable
(membrii Szereceán Osszián, Szereceán Tihamér, Regián Réka
Kata, Lukács Márton Örs) din Borsec. Fotografiile prezintă viața
stațiunii balneare Borsec de la începutul secolului XX.
Expoziția de fotografie a fost vernisată de Mik József,
primarul orașului Borsec, vineri, 11 ianuarie 2019, la Institutul
Balassi – Institutul Maghiar din București.
Fotografiile expuse în sălile Institutului provin din două
surse: o parte a fost selectată de pe Fortepan, un site dedicat
fotografiilor vechi. Cea mai veche imagine expusă a fost realizată
în 1907 de Erdélyi Mór, fotograf renumit în aceea vreme.
Expoziția prezintă și o parte din colecția pe care o dețin doi
pasionaţi de istoria locală, colecţionarii Farkas Aladár şi Pethő
Csongor. Prezentarea fotografiilor din cele două săli a fost
susținută de către Farkas Aladár.
La eveniment au fost prezenţi şi Sanyi Pădureanu şi Dan
Burlac, iar Sanyi a pregătit papricaş și vin fiert. (Foto: Balassi
Intézet - Bukaresti Magyar Intézet/Institutul Maghiar din
București)
De-a lungul anilor 1840, Szathmári Pap Károly a petrecut
multe veri la Borsec (și la Vâlcele – la cele două stațiuni cunoscute
pe plan mondial în acea vreme) pentru a se trata, iar între timp
căuta clienți pentru a-și câștiga existența. A și găsit familii române
bogate care l-au și răsplătit pentru munca sa. La Borsec i-a
cunoscut pe domnitorul Țării Românești de atunci, Gheorghe
Bibescu, și pe soția acestuia, care l-au invitat la București.
Carol Popp de Szathmári (n. 11 ianuarie 1812, Cluj, Imperiul

foto: Orbán Anna - Mária

Austriac – d. 3 iulie 1887, București) a fost un pictor și grafician
maghiar din Transilvania, primul fotograf de artă și
documentarist din Regatul Român și unul dintre primii zece
fotografi din Europa.
A fost fiul lui Daniel Szathmáry, mic nobil, fără moșie, și pastor
angajat al Colegiului Reformat din Cluj. Soția lui Daniel
Szathmáry a fost Suzanna (Zsuzsanna), născută Vass. Carol
(Károly) Szathmári și-a efectuat primele studii la Colegiul
Reformat din Cluj. Apoi a studiat dreptul și a lucrat o vreme ca
funcționar la Sibiu. Supranumele de Popp (Pap) și l-a atribuit cu
referire la profesia tatălui său. În tinerețe a avut o legătură
romantică cu artistocrata Maria Văcărescu, viitoarea soție a
spătarului Costache Ghica și a doua soție a prințului Gheorghe
Bibescu.
Pe urmele acestei pasiuni a vizitat prima dată Țara
Românească în anul 1831. Un timp a studiat pictura la Roma,
unde s-a împrietenit cu Constantin Lecca. Ulterior a plecat la
Viena, unde a studiat pictura la Academia de arte, printre alții, cu
Peter Fendi (1792-1842) și Johann Treml (1816-1852). În
continuare a efectuat două voiaje de studii în Italia.
Din 1843 a activat la București. Prin 1853 a lucrat o vreme
cu Anton Chladek. A călătorit intens în țară și străinătate, de unde
a adus numeroase imagini pitorești cu caracter de reportaj, dintre
care cele executate în acuarelă se disting prin vervă, spontaneitate
și poezie.
În anul 1843 a realizat primele dagherotipii, iar în urma
unor cercetări, a realizat și primele talbotipii (calotipii).
În perioada 1860-1870 Carol Popp de Szathmari a publicat un
volum cu 100 de fotografii. A fost printre primii 10 fotografi din
Europa și a realizat primul reportaj fotografic de război din lume
în timpul Războiului Crimeii. Prin aceasta, el este recunoscut ca
primul foto-jurnalist de război.
A călătorit în China, iar cu acordul Țarului Rusiei, a ajuns
și în Siberia, unde a realizat fotografii artistice.
Sursa:http://www.fotostefan.ro/aniversarea-zilei-fotografiei-romania-expozitie-foto-concert-

foto: Facebook / balassi intezet
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ÎNCEPUTUL ANULUI, TIMP PENTRU MÂNTUIRE

foto: Pr. Nicolae Ciupudean

Anii existenţei creştine sunt anii care ne duc către mântuire.
Fiecare an care se adaugă vieții noastre pământești este un nou an al
mântuirii, adică timpul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea
noastră.
Toată viața omului poate fi privită ca o luptă teribilă cu
timpul. Zadarnic încercăm să ținem timpul pe loc, ori să-l scurtăm în
situații dureroase. Nu putem scăpa de ritmul lui firesc. Cu ajutorul
Bisericii însă, avem posibilitatea să dăm valoare infinită timpului
interpretându-l, în bucurie ori durere.
Biserica este încărcată de timp, de istorie, de mari daruri și
energii spirituale. Adevărurile de credință pe care le propovăduiește,
sunt adevăruri de viață. Prin tainele și ierurgiile ei, Biserica ne
binecuvintează toate bunele strădanii. Ea sfințește viața, natura,
casele noastre. Fiecare dangăt de clopot vestește această lucrare
mântuitoare și ne cheamă să ne pregătim, necontenit, pentru țelul
înalt de dincolo de timp.
Creştinismul nu este o ideologie, un sistem de idei la care
putem sau nu să aderăm, ci viaţă, viaţa cea adevărată în comuniune cu
izvorul vieţii, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o datorită păcatului
originar. Prin întruparea, moartea, învierea şi înălţarea Sa la cer

Mântuitorul Iisus Hristos a restaurat firea umană şi ne-a eliberat de
sub stăpânirea păcatului şi a morţii dăruindu-ne viaţa veşnică a
Împărăţiei cerurilor. Fiecare dintre noi am primit acest dar al vieţii
veşnice în botezul nostru când "ne-am îngropat cu El, în moarte, prin
botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui
aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii"(Rom. 6, 4).
La început de an, biserica binecuvintează toate casele și
ființele noastre iar sărbătoarea Botezului Domnului Iisus Hristos
reînoiește viața noastră creștină.
Prin evenimentul Botezului Domnului în apele Iordanului, începe un
moment nou în istoria umanităţii, şi mai cu seamă în viaţa celor nounăscuţi prin Duhul Sfânt, în sensul că Boboteaza devine prefigurare a
Botezului creștin. Botezul creștin este temelia noii vieţi duhovnicești
pe care o începe prin intermediul 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.
Referindu-se la teologia Botezului Domnului ca act
mântuitor şi răscumpărător, Sfinţii Părinţi ai Bisericii arată că el nu
este altceva decât o prefigurare a Tainei Botezului, la care Hristos îi
cheamă pe toţi cei care vor crede în El, pentru a primi baia curăţitoare
şi înnoitoare. Astfel, Sfântul Grigorie Palama arată că „Hristos merge
la Botez, ca să-Şi înceapă călătoria cea aducătoare de mântuire şi să fie
crezut de cei ce-L urmau şi se botezaseră, aşa precum El Însuşi a arătat
şi a orânduit, cum că a fost dat Duhul cel Sfânt pentru ca prin El să se
pregătească botezul ca leac curăţitor al întinăciunilor noastre
pricinuite de o naştere şi o viaţă pătimaşă”.
Botezul Domnului ca imagine a înnoirii neamului omenesc
este aşadar chip al Botezului creştin, care ne aşază în dimensiunea
vieţii în Hristos.
Prin mijlocirea timpului, să facem din viața Domnului nostru
Iisus Hristos, viața noastră.
Pr. Nicolae Ciupudean

ANUL 2019 A ÎNCEPUT PE GHEAŢĂ
A trecut de-abia o lună din noul an, dar cu toate acestea,
Asociaţia Tineretului din Borsec şi-a reînceput activitatea. Cel dintâi
obiectiv a fost deschiderea patinoarului amplasat în spatele
Grădiniţei „Poiana Zânelor”, patinoar care a funcţionat şi în anii
precedenţi.
În realizarea acestuia, o contribuţie importantă au avut-o
pompierii din Borsec, care prin suportul tehnic au asigurat calitatea
gheţii patinoarului.
Deschiderea oficială a avut loc în data de 24 ianuarie ,tineri şi
adulţi bucurându-se deopotrivă de această ocazie. Organizatorii s-au
gândit şi la cei care nu dispun de patine, acestea putând fi închiriate la
faţa locului. Buna dispoziţie şi atmosfera au fost întreţinute de muzica
asigurată de Samu Sound şi de băuturile calde oferite de
Maroplast.srl. Asociaţia Tineretului din Borsec ţine să mulţumească

pe această cale, încă odată, tuturor celor implicaţi în acest proiect, în
mod special Primăriei Oraşului Borsec, fără de care realizarea
evenimentului nu ar fi fost posibilă.
Veres Szabolcs, preşedintele Asociaţiei a precizat că, din
cauza condiţiilor meteo nefavorabile, calitatea gheţii nu a fost
conform aşteptărilor , dar speră că toţi cei care au fost la patinoar, s-au
simţit bine.
În condiţiile în care vremea se va răci, promitem celor
interesaţi că patinoarul îşi va redeschide porţile, dar până atunci
Forumul Tineretului îşi continuă activitatea cu un nou proiect din
agendă şi anume Balul Mascat din data de 9 Februarie care va avea loc
la casa de cultură din Borsec. Intrarea este condiţionată de
costumaţie. Vă aşteptăm cu mare drag!
Asociaţia Forumul Tineretului
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DIN PRIORITĂŢILE CONSILIULUI JUDEŢEAN HARGHITA ÎN 2019:
Cel mai important eveniment în acest an, pentru judeţul Harghita, va fi vizita Papei Francisc
Dacă 2018 a fost declarat de către Consiliul Judeţean (CJ)
Harghita drept Anul familiei, 2019 va fi Anul copiilor, ocazie cu
care se va încerca să se promoveze proiecte dedicate familiilor.
Dar aceasta nu este singura prioritate a CJ Harghita, în vizor
aflându-se şi dezvoltarea economică, pregătirea proiectelor
pentru exerciţiul bugetar de finanţare europeană 2021-2028 sau
începerea lucrărilor la dezvoltarea spitalului judeţean.
Peste 1 milion de lei pentru vizita Papei Francisc
În prezent, între CJ Harghita şi Biserica Catolică au loc
discuţii pentru a se vedea cu ce poate ajuta instituţia publică în
organizarea şi pregătirea vizitei Papei Francisc, programată
pentru data de 1 iunie. Printre acestea, spunea Borboly Csaba,
preşedintele CJ Harghita, s-ar afla sarcina primirii presei
internaţionale, fiind aşteptaţi aproximativ 80 de jurnalişti (cifră
transmisă de Alba Iulia). Aceştia ar urma să sosească pe
aeroportul din Bacău, de unde vor fi preluaţi şi aduşi la Miercurea
Ciuc, unde ar trebui amenajat şi un cort pentru ei, unde să aibă
acces la toată tehnica necesară. O altă parte a activităţii ar viza
primirea invitaţilor – la eveniment fiind aşteptaţi şefi de instituţii,
dar şi 37-38 de episcopi.
În ceea ce priveşte resursele financiare pentru acest
eveniment, CJ Harghita are în vedere alocarea a peste un milion
de lei. „Cultele – spunea Borboly Csaba – se pot finanţa prin două
programe. Unul este pentru colaborare pentru evenimente (aici
vom aloca un milion) şi celălalt este pentru investiţii (de exemplu,
franciscanii ne-au explicat că acolo trebuie făcut un podium nou).
Vom solicita bani şi de la Guvernul României; cred că şi
Secretariatul de Stat pentru Culte trebuie să dea bani”.
Dar probabil cea mai mare provocare va fi rezolvarea
locurilor de cazare. Indiferent dacă cifra de 1 milion de turişti este
sau nu realistă, în zonă sunt aşteptate foarte multe persoane şi, cel
mai probabil, o mare parte va sta o săptămână întreagă, deoarece
după numai şapte zile, tot la Şumuleu se va ţine pelerinajul de
Rusalii. Şi cum în tot judeţul sunt doar ceva mai mult de 10.000
locuri de cazare (pensiuni şi hoteluri), se va încerca implicarea
tuturor celor care pot contribui la cazarea turiştilor: persoane
fizice (care să-i primească în casele lor), primării (care să
amenajeze căminele culturale, sălile de sport), chiar şi şcolile.
După Anul familiei urmează Anul copiilor
Dacă 2018 a stat sub semnul Anul familiei, acum CJ
Harghita va dedica anul 2019 copiilor. În acest sens va exista o
colaborare cu secretariatul de stat de profil din Ungaria şi se va
încerca promovarea programelor care vizează şi vor ajuta familiile
care au copii sau vor să aibă copii.
Dezvoltarea economică
În ceea ce priveşte dezvoltarea economică a judeţului, CJ
poate să contribuie prin dezvoltarea învăţământului profesional,
prin consilierea tinerilor în demararea unei afaceri sau chiar

realizarea unei platforme pentru cei care caută şi cei care oferă
locuri de muncă. De asemenea, pentru că judeţul se confruntă
deja cu lipsa forţei de muncă, se va încerca prezentarea ofertelor
de muncă celor care acum lucrează în străinătate, ocazie cu care se
va încerca şi aducerea lor acasă.
„Am dori – spunea Borboly Csaba – să facem şi acele
investiţii care ar favoriza mediul de afaceri. De exemplu, dacă întro localitate se face reţea de gaz, s-ar putea ca acolo să se înfiinţeze
nişte societăţi. Sau ar trebui să avem mini-parcuri industriale,
centre de incubatoare nu numai la Odorhei, ci şi la Miercurea
Ciuc, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, eventual şi la Topliţa, dacă
sunt interesaţi”.
Şi tot în direcţia dezvoltării economice, se doreşte ca între
CJ şi Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Harghita să existe
o colaborare mai bună.
Reabilitarea drumurilor judeţene
O altă prioritate pentru acest an, afirma preşedintele CJ Harghita,
este pregătirea pentru accesarea banilor europeni în exerciţiul
bugetar care va începe după 2021. Se au în vedere proiecte
comune ale localităţilor, care să cuprindă zone mai mari. „De
exemplu, dacă vrem să facem pistă de biciclete, atunci să nu se
termine la graniţa comunei, ci dacă facem pentru Ciucul de Sus să
o gândim în aşa fel încât să fie realizată de la Bălan până la
Miercurea Ciuc. Şi pentru acest lucru trebuie să ne pregătim”,
arăta Borboly Csaba.
În program este inclusă şi reabilitarea drumurilor
judeţene. În prezent sunt 32 de proiecte care vizează drumurile
judeţene şi care sunt finalizate, acceptate de CJ sau aflate în
diferite stadii. Pentru aceste drumuri se va apela la fonduri
europene (exemplul drumului judeţean de la Bilbor spre Vatra
Dornei), pentru altele la PNDL (Programul Naţional de
Dezvoltare Locală), dar şi la bugetul local, după ce anul trecut s-a
reuşit decontarea a două drumuri realizate, astfel că, odată cu
intrarea banilor europeni, acum există un excedent. De asemenea,
tot pentru drumuri, consiliul a aprobat o linie de credit de 50 de
milioane de lei.
Lucrări la spitalul judeţean
După ce la finalul anului trecut a fost prezentat Planul
Urbanistic Zonal pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea
Ciuc, prioritari în acest an vor fi şi paşii prin care se doreşte
transformarea unităţii medicale într-un spital clinic. Pentru că am
scris pe larg despre acest subiect, nu vom mai insista. În schimb, ca
o noutate, vom aminti faptul că Biserica Catolică şi Consiliul
Judeţean Harghita au încheiat un acord pe o durată de alţi 6 ani
pentru clădirea de la Şumuleu-Ciuc, în care funcţionează Secţia
de boli infecţioase. Noua chirie este mai mare, pentru a oferi
posibilitatea bisericii să realizeze lucrările de reparaţie la acoperiş.
LIVIU CÂMPEAN
Sursa: http://informatiahr.ro
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TABĂRĂ SPORTIVĂ DE TAEKWONDO LA BORSEC
Clubul Sportiv Old Boys a organizat la începutul acestui an
o tabără sportivă de taekwondo la Borsec. Echipa de taekwondo
din Apahida a venit la Borsec, aici petrecând zile pline de
activităţi: în prima parte a zilei au fost la schi iar după amiază au
participat la antrenamente. Participanţii din Apahida (26
persoane) şi sportivii din Borsec (12 persoane) au petrecut
împreună o săptămână frumoasă, în perioada 6-12 ianuarie 2019.
În ultima zi a taberei a avut loc un concurs local unde toţi
participanţii au primit diploma.
Din data de 3 februarie 2019, va veni o altă echipă, din
Botoşani, pentru a face antrenamente la Borsec.
Mulţumiri participanţilor şi Primăriei Oraşului Borsec
pentru permisiunea de a folosi Sala mare de Sport.
Mulţumim domnului Bajkó Áron pentru informaţiile
comunicate.

foto: Ovidiu Buiga

Traducere după: Farkas Aladár

24 IANUARIE, ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE
În fiecare an, pe 24 ianuarie, românii sărbătoresc Ziua
Unirii Principatelor Române, eveniment cunoscut și sub numele
de Mica Unire, fiind și primul pas important în înfăptuirea statului
național unitar român.
Unirea Principatelor Române a avut loc la jumătatea
secolului al XIX-lea prin unirea principatelor Moldova și Țara
Românească sub numele Principatele Unite ale Moldovei și Țării
Românești. Procesul unirii, bazat pe puternica apropiere
lingvistică, culturală și economică între cele două țări, a cunoscut o
etapă decisivă, care s-a dovedit a fi ireversibilă, prin alegerea
colonelului moldovean Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al
ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova și la 24 ianuarie
1859 în Țara Românească.
Unirea Principatelor Române de la data de 24 ianuarie
1859 s-a înfăptuit și ca urmare a unui proces început la 1848 prin
uniunea vamală între Moldova și Țara Românească, din timpul
domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.
De asemenea, deznodământul războiului Crimeii a stăvilit
pentru un timp ambițiile geopolitice ale imperiului rus la Dunărea
de jos, fără a consolida efectiv imperiul Otoman de care depindeau
principatele, ceea ce a creat un context favorabil realizării unirii.
Votul popular favorabil unirii în ambele țări, rezultat în urma unor
Adunări ad-hoc în 1857 a dus la Convenția de la Paris din 1858, o
înțelegere între Marile Puteri,prin care se accepta o uniune mai
mult formală între cele două țări, cu guverne diferite și cu unele
instituții comune.
În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor în
unanimitate, la 5 ianuarie 1859, reprezentantul „Partidei
Naționale”, urmând ca ulterior într-o ședință secretă a Adunării,
deputatul Vasile Boerescu propune la 24 ianuarie 1859 alegerea lui
Alexandru Ioan Cuza, aceasta fiind acceptată în unanimitate.

Faptul împlinit la 24 ianuarie 1859 era considerat de Poarta
Otomană și de Austria drept o încălcare a Convenției de la Paris,
numai că în textul Convenţiei din 1858 nu se stipula ca domnii aleși
în cele două Principate să fie persoane separate.
În 1862, cu ajutorul unioniștilor din cele două țări,
Alexandru Ioan Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul. După
înlăturarea sa de la putere în 1866, unirea a fost consolidată prin
aducerea pe tron a principelui Carol de HohenzollernSigmaringen.
Prin Constituția adoptată la 1 iulie 1866, Principatele Unite
încep să se numească oficial România pentru ca la 1 decembrie
1918 s-a înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România
creându-se actualul stat.
Alexandru Ioan Cuza a înfăptuit Mica Unire
Alexandru Ioan Cuza este înfăptuitorul unirii de la 24
ianuarie 1859. Acesta se trăgea dintr-o veche familie de
moldoveani, din părţile Fălciului, familie de cluceri, spătari,
comişi, ispravnici. Cuza s-a născut la 20 martie 1820. A învăţat
până în 1831 la Iaşi, unde a avut colegi pe câţiva dintre viitorii săi
colaboratori, între ei Vasile Alecsandri. E trimis apoi la Paris, unde
îşi ia bacalaureatul în litere. S-a întors apoi în ţară şi a intrat în
armată. S-a căsătorit în 1844 cu Elena Rosetti.
Hora Unirii este o poezie de Vasile Alecsandri, publicată
pentru prima dată în 1856, în Steaua Dunării, revista lui Mihail
Kogălniceanu, titlul original fiind Hora Unirei. Se cântă mereu pe
data de 24 ianuarie, când s-au unit Moldova și , sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza. Muzica a fost compusă de Alexandru
Flechtenmacher.
Sursa: https://ro.wikipedia.org, https://a1.ro
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KOPI LUWAK ȘI BLACK IVORY
– curiozități din universul cafelelor

foto: pinterest

Cafeaua se cultivă în cel puțin 70 de țări din lume, iar
majoritatea celor mai scumpe cafele provine din plantațiile situate
în America Centrală și de Sud. Soiul și modalitatea de prelucrare
sunt principalii factori răspunzători de calitatea cafelei, iar
calitatea și cantitatea produsă sunt aspectele care definesc prețul
acestui bun. De regulă, cafelele cele mai aromate, cele mai scumpe
provin de pe plantații mici, reprezentând, de cele mai multe ori,
afaceri de familie. În rândurile următoare vă voi prezenta două
cafele inedite.
Kopi Luwak este o cafea exclusivistă, a cărei preț poate
depăși chiar și 1200 de lei kilogramul, și pentru care, la cafenea,
curiosul degustător poate plăti în jur de 200 de lei ceașca. În limba
indoneziană, kopi înseamnă cafea, iar luwak desemnează zibeta,
animalul cu un rol inconfundabil în producerea cafelei respective.
Ca să înțelegem de ce prețul unei asemenea cafele ajunge să fie atât
de piperat, haideți să vedem cum este produsă cafeaua ”obișnuită”.
Arborele de cafea produce niște fructe roșii asemănătoare

cireșelor, care sunt culese cu mâna. În fiecare cireașă se găsesc
două boabe de cafea verzi. Fructele de cafea sunt sortate, pulpa
este înlăturată, iar boabele de cafea sunt spălate, uscate, sortate din
nou și prăjite în cele din urmă, de unde rezultă culoarea lor maro.
Producția este puțin diferită în cazul cafelei Kopi Luwak. Zibeta
indoneziană, mamifer nocturn asemănător pisicii, se hrănește cu
cele mai coapte și mai aromate cireșe de cafea robusta. Fructele
trec prin sisemul ei digestiv, pulpa este digerată, iar boabele de
cafea sunt eliminate odată cu excrementele. Băștinașii culeg aceste
boabe, le curăță și le usucă. Sucurile gastrice din stomacul zibetei
descompun nu numai fructul, dar și anumite proteine - care
conferă binecunoscutul gust amărui al băuturii - de pe suprafața
boabelor de cafea. Astfel, conform specialiștilor în domeniu,
cafeaua pregătită are un gust suav și chiar o aromă subtilă de
ciocolată.
Din păcate, din ce în ce mai multe zibete sunt ținute în
captivitate și hrănite cu forța în scopul măririi cantității produse.
Succesul cafelei Kopi Luwak stă la baza fenomenului Black Ivory
Coffee (Fildeș Negru) – cafeaua cea mai rară și scumpă din lume
în momentul de față. Producția are lor în rezervația de elefanți
Golden Elephant Triangle din nordul Thailandei, al cărei scop
principal este de a oferi adăpost elefanților accidentați sau
maltratați. Animalele sunt hrănite, printre altele, și cu cireșe de
cafea arabica thailandeză, procesate la fel ca în cazul zibetei.
Diferența este că boabele de cafea pot rămâne în tractul digestiv al
elefanților chiar și 30 de ore și, în vecinătatea unor banane, a
zahărului de trestie și altor bunătăți, acestea se îmbibă cu arome
deosebit de fructate. Cafeaua Black Ivory este vândută exclusiv
hotelurilor de cinci stele din zonă, iar 8% din profiturile obținute
sunt redirecționate rezervației.
Fazakas Emese

ECHIPA DE TAEKWONDO DIN BORSEC
Preluând informaţiile din Ziarul Local Források decembrie 2018 (Farkas Aladár), vă prezentăm activitatea echipei
Taekwondo din Borsec, pe parcursul anului 2018, coordonată de
către Bajkó Áron şi Bajkó Enikő:
31 martie. Odorheiu Secuiesc – au fost la concurs pentru
obţinerea centurilor de taekwondo
20-22 aprilie. Ungaria – au participat la un turneu unde sau clasat doi jucători pe locul II şi cinci jucători pe locul III
3 iunie. Odorheiu Secuiesc – au concurat pentru cupa
HWARANG şi au atins rezultate frumoase: un jucător pe locul II
şi patru jucători pe locul III
23-29 iunie. Borsec – s-a organizat o tabără de
antrenament, la sfârşitul căreia a avut loc Cupa Borsec, unde trei

sportivi s-au clasat pe locul II şi trei pe locul III
13-14 octombrie. Botoşani – au fost clasaţi pe locul I trei
sportivi şi pe locul II tot trei sportivi la Cupa României
15 decembrie. Borsec – concurs local pentru obţinerea
centurilor de taekwondo
Membrii Echipei de taewkondo din Borsec: Aszalos
Norbert, Bartalis András, Bereczki Szabolcs, Fazakas Áron,
Fazakas Márk, Heczel Kopacz Adrian, Szabó Ádám Örs, Vild
Áron, Vild Kitti, Vild Roland, Veress Vivien, Zaur Borsos Maria és
Zaur Borsos Sorin.
Le dorim mult success tuturor celor care iubesc și practică
acest sport și cât mai multe realizări în activitățile viitoare.
CNIPT Borsec
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IMPORTANȚA ȘI BENIFICIILE STERILIZĂRII/CASTRĂRII ANIMALELOR DE COMPANIE
Mulți oameni ezită și amână această procedură fie că se
tem de anestezie, de orice intervenție chirurgicală în general, fie
că nu se simt în stare să-și priveze animalul de dreptul natural de a
se reproduce. Sterilizarea / castrarea animalelor de companie este
responsabilitatea fiecărui proprietar în parte, iar aceasta trebuie
făcută ținând cont de aspectele care vor fi menționate în cele ce
urmează.
Ambele proceduri chirurgicale sunt efectuate în timp ce
animalul se află sub efectul anesteziei generale. Majoritatea
medicilor veterinari recomandă ca sterilizarea animalelor să fie
efectuată la o vârstă fragedă, în jurul vârstei de 6 luni, însă această
perioadă poate varia și între 4 luni și 1,5 ani, în funcție de fiecare
caz în parte.
„Este mai important să previi decât să tratezi”, de aceea este
recomandat ca la femele să se efectueze operația de sterilizare
înainte de primul ciclu de călduri. În primul rând fiindcă operația
în sine are mult mai puține riscuri dacă este efectuată pe un
organism tânăr, dar și pentru că, la vârste tinere, operațiile sunt
mult mai rapide și cu efecte negative nule pe termen lung. În plus,
avantajele asociate cu astfel de intervenții sunt multiple din mult
mai multe puncte de vedere. Costul unei astfel de intervenții este
relativ scăzut dacă se iau în considerare toate avantajele de care
dumneavoastră și prietenul patruped vă veți bucura pe parcursul
vieții, fără grija bolilor sau a gestațiilor nedorite.
Beneficiile aduse animalului tău de companie

ZIUA CULTURII NAȚIONALE 2019
„În orice om o lume îşi face
încercarea”… Mihai Eminescu
Ziua Culturii Naționale 2019
sărbătorită prin activități multiple,
creative și antrenante:
“Cinstim pe Mihai Eminescu, citindu-l!“
“Cuvinte-arc peste timp”
“Noi și Eminescu”
“Fii Ministrul Culturii pentru o zi!”
“ Versurile care mă reprezintă”
*ilustrarea unor poezii, recitări
Sursa: facebook Liceul Tehnologic Zimmethausen

· Acesta va trăi o viață mai lungă și mai sănătoasă, fără a
determina schimbări în comportamentul său;
· Castrarea / sterilizarea reduce sau poate elimina o serie de
probleme de sănătate, care pot fi dificile și / sau costisitoare de
tratat;
· Sterilizarea animalelor reduce semnificativ riscul de
apariție a cancerului mamar, mai ales în situația în care cățeaua /
pisica este sterilizată înainte de primul ciclu de călduri și, de
asemenea, elimină posibilitatea apariției problemelor medicale
precum piometrul, cancerul uterin sau ovarian, perioade de
călduri lungi și dese, gestații false sau nedorite, lactații nervoase;
· Castrarea masculilor reduce posibilitatea apariției bolilor
de prostată și elimină apariția cancerului testicular;
Beneficiile aduse comunității
· Primăriile și Guvernul cheltuiesc sume mari pentru
controlul câinilor nedoriți;
· Montele iresponsabile sunt cauza principală a
abandonului și al abuzului (mulți pui sunt uciși cu cruzime sau
aruncați în pubele de gunoi )
· Adăposturile de animale din întreaga țară sunt
suprasolicitate și suprapopulate de câini nedoriți sau abandonați;
· Câinii vagabonzi și fără adăpost ajung în containerele de
gunoi, urinează și defecă pe proprietăți publice sau private și
sperie sau supără oameni care nu înțeleg suferința sau nevoile lor;
Palinkas Tamara

Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah
din ziarul local Izvoarele din luna decembrie
2018.
Rezolvarea:
1Txh6+-Rxh6 (dacă 1-gxh6 2Dg8 mat)
2Dg5!!+-fxg5(dacă 2-Rh7 3Dh5 mat)
3hxg5+-Rh7
4Th2 mat
Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi
pasionații de şah sunt rugați să ne dea soluțiile
pentru rezolvarea problemei (date de contact:
CNIPT Borsec, email:
turism.borsec@gmail.com).
Rezolvarea diagramei se va publica în
numărul următor al ziarului local Izvoarele.

Informaţii de stare civilă
Decese
Aszalós Rodica
24.02.1971. - 29.12.2018.
Zudor-Fazakas Attila 17.05.1958. - 30.12.2018.
Eigel Éva
18.12.1928. - 28.01.2019.
Fokt Ernő
18.06.1937. - 30.01.2019.

Albul la mutare și câștigă!!!

CNIPT Borsec (Rezolvare Vodă Costel)
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