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Borsecul a redevenit
STAȚIUNE BALNEOCLIMATERICĂ

foto: Mosneág Gellért

Guvernul a aprobat în ședința de vineri, 28.10.2022 o hotărâre prin care acordă statutul de stațiune balneoclimaterică pentru Borsec. Decizia reprezintă un pas important în viața orașului, deoarece deschide noi oportunități pentru dezvoltarea turismului.
În 2001, vechea bază de tratament mul cel bun” – a declarat primarul Mik o multitudine de posibilități de finanțare
a fost închisă, iar o dată cu aceasta, József. Potrivit edilului, este un moment guvernamentală, atât pentru primărie, cât
orașul și-a pierdut statutul de stațiune crucial din mai multe puncte de vedere: și pentru sfera privată.
balneoclimaterică. Începând cu anul 2010, importanța sa nu este doar din punct de
„Redobândirea acestui statut este un
am început un nou proces de dezvoltare, vedere al imaginii stațiunii. Redobândirea moment cheie din istoria orașului nostru,
iar după 12 ani am ajuns să culegem roa- statutului înseamnă că vom putea oferi din și, în același timp, deschide noi posibilități
dele acestui proces.
nou tratamente în noul centru wellness de dezvoltare pentru stațiunea turistică” –
„Redobândirea statutului balneocli- în baza unor contracte încheiate cu Casa a precizat Mik József, mulțumind totodată
materic este de mare importanță pentru Națională de Pensii. Este, de asemenea, UDMR pentru contribuția sa semnificativă
noi. Este rodul muncii pe care am depus-o un moment important pentru continuarea la decizia guvernului.
până acum, o dovadă că suntem pe dru- investițiilor viitoare. Vom avea la dispoziție
Rédai Botond
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SĂ AJUTĂM FAMILIA EIGEL!

Eigel Kitty Patrícia, o fetiță de 9 ani,
suferă de autism încă de la naștere. Din
momentul în care a fost diagnosticată,
viața familiei sale a fost dată peste cap.
Deși are nevoie de o dezvoltare specială,
totuși Kitty este un copil zâmbitor și plin
de viață. Sub supravegherea constantă a
mamei sale, merge la școală, este deja în
clasa I.
După spusele mamei, Móga Kinga,
pentru a-i îmbunătăți dezvoltarea, are nevoie de terapii speciale: participă la ședințe
săptămânale de echitație - deoarece lucrul
cu animalele ajută la vindecarea bolii, iar
terapia logopedică este esențială pentru dezvoltarea vorbirii. În același timp
ea trebuie să urmeze o dietă strictă și din
cauza sensibilității la gluten. Dintre aceste
activități, nici una nu se poate realiza la
Borsec, periodic trebuie să se deplaseze la
Toplița sau la Gheorgheni.
Munca specialiștilor nu este finanțată
de stat, dar familia, cu mijloacele sale financiare limitate, face tot posibilul pentru
a-și ajuta copilul să se integreze în societate. Kitty merge la școală, în prezent este
în clasa întâi și este însoțită de mama ei.

Anterior a învățat la Odorheiu Secuiesc,
unde a avut parte de educație specială,
loc în care, cu excepția tatălui, s-a mutat toată familia. După cum ne-a explicat
Kinga, copiilor le-a fost greu să nu aibă familia împreună, așa că după doi ani au fost
nevoiți să se mute înapoi acasă. „Mai mulți
specialiști mi-au spus că fiica mea ar trebui
să meargă la o școală specială. Am mers în
mai multe regiuni ale țării și am analizat
opțiunile. Școlile în care ar primi îngrijire
și tratament complet sunt de obicei private
și costă mii de euro pe lună” - a spus Kinga.
În cele din urmă, unul dintre neurologi a
recomandat ca fetița să urmeze cursurile
într-o școală tradițională, deoarece aceasta
i-ar oferi lui Kitty un stimulent mult mai
bun. Așa a ajuns fetița în clasa întâi la
școala din Borsec.
Nu este ușor să asiguri nevoile zilnice
“Ei bine, ca să fiu sinceră, suntem
îndatorați în acest moment, așa că este
foarte dificil să facem rost de banii de care
avem nevoie. Rudele și prietenii ne ajută
foarte mult. Ne planificăm activitățile în
funcție de câți bani avem și de cine ne poate
ajuta.” După cum ne a explicat Kinga, în-

grijirea completă a lui Kitty, inclusiv tratamentele și călătoriile, costă cel puțin 6.000
de lei pe lună. „Există o terapie specială
care ar putea fi făcută zilnic în orașele mai
mari. Acest lucru ar costa cel puțin 2.000
de euro pe lună, ceea ce nu ne putem permite în acest moment. La aceste dificultăți
se adaugă și faptul că este sensibilă la gluten și, prin urmare, are nevoie de o dietă
specială. În plus, mai este și fratele ei, care,
desigur, are propriile nevoi și trebuie să urmeze cursurile liceale. Pentru că locuiește
într-un internat, trebuie să plătim aproximativ 1.500 de lei pe lună.”
Au rămas fără mașină
Eforturile familiei sunt cu atât mai
dificile cu cât tatăl a fost implicat recent
într-un accident de mașină și se află încă
în stare gravă la spitalul din Târgu Mureș.
În urma accidentului, familia a rămas fără
mașină, deoarece celălalt vehicul pe care îl
dețin nu funcționează. „Acum sunt foarte
disperată pentru că nu avem o mașină pentru a ne putea deplasa la activitățile noastre zilnice. Rudele, prietenii și cunoștințele
încă ne mai ajută, dar nu ne putem aștepta
întotdeauna ca cineva să ne împrumute
mașina. Când eu și soțul meu ne-am mutat împreună, aveam planuri, voiam să
construim, să progresăm, să ne dezvoltăm.
Din păcate acum trebuie să ne concentrăm
asupra fiicei noastre”, a spus mama fetei la
încheierea discuției.
Donează și oferă sprijin familiei
Eigel!
Aveți posibilitatea să o ajutați pe Kitty,
ca viața ei să fie mai împlinită. Ceea ce
pentru o persoană este doar o picătură de
apă în ocean, pentru o altă persoană poate
însemna o lume întreagă. Donațiile pot fi
depuse în sediul primăriei sau în cutiile de
donații care vor fi depuse în magazinele și
restaurantele din oraș.
Donațiile pot fi făcute, de asemenea,
într-unul dintre următoarele conturi bancare.
Vă mulțumim anticipat pentru bunăvoința dumneavoastră!
Mama poate fi contactată la numărul de
telefon +40 756 528 658 (Móga Kinga)
Conturile bancare:
Banca BCR IBAN EUR:
RO94RNCB0157057774380010
Banca BCR IBAN LEI:
RO46RNCB0157057774380001

Rédai Botond

Pagina 3.

Izvoarele / VIII / 10

DEMONIZĂRI

Evanghelia Duminicii a 23-a după
Rusalii așază înaintea ochilor noștri
duhovnicești vindecarea omului demonizat din ținutul Gherghesenilor de către
Mântuitorul Hristos, atrăgându-ne atenția
asupra luptei celui rău de a pune stăpânire
asupra sufletelor și trupurilor noastre, robindu-ne prin poftele și patimile păcătoase,
dar în același timp oferindu-ne și nădejdea
în puterea vindecătoare a lui Hristos,
Dumnezeul nostru, care ne izbăvește și
ne eliberează de sub stăpânirea diavolului, umplându-ne viața de sens. De altfel,
Evanghelia acestei duminici descoperă
însăși esența lucrării Domnului în lume,
adică biruința asupra diavolului.
Demonizarea este o robie cumplită. Este
tragedia vieţii noastre prinsă în ghearele lui
Antihrist! Adevărata viaţă este libertate.
Viaţa autentică este independentă în faţa
oricărui rău, a oricărui păcat. Nici într-o
robie nu este fericire, cu atât mai mult nu
este fericire în robia diavolului, fiindcă el
ucide tot ce este bun în noi, aprinde cele
mai josnice patimi şi ne face să avem oroare faţă de prezenţa lui Dumnezeu.
Sfântul Apostol Pavel declară că aceste
duhuri sunt răspândite în văzduhuri (Efes.
6, 12), adică în spaţiul dintre pământ şi cer,
în jurul nostru pretutindeni, că stăpânesc
întunericul acestui veac, adică întind întunericul peste viaţa aceasta şi nu ne lasă să
străbatem la lumina de dincolo de ea.
Gadara și ținutul Gherghesenilor era
locul unde nimeni nu mai avea timp de

Dumnezeu, căci totul se cuantifica prin
comerțul cu porci. Toți erau preocupați de
acest comerț și fiecare avea în minte doar
ideea de a face bani. Nu se știe dacă era
(poate că era) vreo sinagogă, dar nimeni nu
mai avea timp de ea. Nu aveau timp nici de
suferința lui, a celui care aștepta un ajutor
de la semeni.
Demonizatul din Evanghelie locuia în
morminte, umbla dezbrăcat, iar cătușele
și lanțurile de fier în care era pus erau
sfărâmate. Aceasta putere nu era una proprie omului, ci a demonilor prezenți în el.
Acum însă, apropierea Domnului nu face
decât să-i îngrozească. Strigă prin gura
demonizaţilor: “Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul
lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te,
nu mă chinui!” Venirea Domnului întotdeauna prea devreme pentru ei, este un
chin cumplit.
Întreg efortul lui Satan este de a-i atrage
şi pe oameni în căderea sa, în fuga sa dinaintea feţei lui Dumnezeu, în oroarea sa
faţă de prezenţa lui Dumnezeu. Atras în
cursa lui Satan, omul însuşi devine o făptură
care fuge de Dumnezeu. Cartea Facerii ne
arată cum, imediat după căderea în păcat,
protopărinţii Adam şi Eva s-au ascuns „de
faţa Domnului” (Fac 3, 8). Atunci a început
fuga omului din faţa lui Dumnezeu, o fugă
care l-a dus tot mai departe, într-o cădere
tot mai adâncă şi mai fără speranţă.
Demonizatul din Gadara nu este altceva decât o mostră a ceea ce face diavolul
din om, din umanitate. Dumnezeu l-a făcut

pe om fiinţă cuvântătoare, spre a-L chema
şi a-L lăuda. Lui Iisus i-a fost milă de acest
om. Cum i-a fost milă de toţi demonizaţii
pe care i-a vindecat. Nu ştim dacă sau în
ce măsură cel demonizat era vinovat pentru situaţia îngrozitoare în care ajunsese.
Demonizarea nu este neapărat o urmare a
păcatelor personale. E adevărat că de cele
mai multe ori ea este consecinţa păcatelor, a
neglijenţei duhovniceşti. Între creştini, victime ale demonizării devin mai ales cei care,
după ce au primit Sfintele Taine ale Bisericii, trăiesc în contradicţie cu harul primit.
Se poate însă întâmpla ca nu o vinovăţie
personală să fie cauza demonizării, ci ca
aceasta să fie îngăduită de Dumnezeu ca
un mijloc de îmbunătăţire.
În fața celui demonizat, Mântuitorul
pune o întrebare: “Care îți este numele”.
Iar demonul răspunde “legiune“, pentru că
erau numeroşi în acel demonizat. Demonul
nu-şi spune niciodată numele, pentru că
numele este semnul persoanei, o oglindire
şi o profeţie a ipostasului
Astfel, Hristos îl vindecă, alungă demonii din el, însă le îngăduie duhurilor
rele să intre într-o turmă de porci, care
apoi s-au aruncat în mare și s-au înecat.
Cei care viețuiau în acele locuri, auzind de
cele întâmplate nu s-au arătat bucuroși, ci
dimpotrivă, pentru că au pierdut porcii pe
care îi creșteau pentru comerț s-au arătat
nemulțumitori față de Hristos și L-au rugat
să părăsească ținutul lor.
Sfârşitul pericopei evanghelice ne îngăduie să înţelegem de ce Hristos nu a mers
să predice păgânilor. Oamenii din ţinutul
Gherghesenilor sunt înspăimântaţi de puterea acestui rabin evreu, căci Îl iau drept
un magician, mai puternic decât ceilalţi.
Doar evreii, ucenici ai lui Moise, puteau
înţelege că rabbi Ieșhouah era Mesia. Atunci Îi cer să plece, să le părăsească ţara.
De fapt, Îl dau afară! Nerecunoştinţa oamenilor faţă de Dumnezeu e uriaşă. Hristos nu
numai că izbăvit un om care suferea amarnic, ci şi un oraş care era tulburat şi plin
de frică datorită prezenţei înfricoşătoare a
acestui demonizat.
Să păstrăm cu sfințenie credința în
Hristos, căci doar ea ne este tuturor pavăză
sub care putem stinge „toate săgețile cele
arzătoare ale vicleanului” (Efeseni 6, 16).
Pr. Nicolae Ciupudean
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DEPUNEM PROIECT DE FINANȚARE PENTRU

containere inteligente și un centru de colectare a deșeurilor
În urma aprobării Consiliului Local,
Primăria Orașului Borsec a depus marți,
24 octombrie, o cerere de finanțare pentru achiziționarea a 7 containere inteligente pentru deșeuri și amenajarea unui
centru de colectare a deșeurilor prin
aport voluntar (CAV). Orașul ar urma să
atragă o finanțare externă de 4,51 milioane de lei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aportul propriu fiind de aproape 39 mii de lei.
Containerele inteligente de colectare a

deșeurilor vor acoperi cele mai importante
părți ale orașului. Potrivit proiectului, locuitorii vor putea să deschidă containerele cu
ajutorul unui card, iar greutatea deșeurilor
aruncate va fi măsurată. Costul investiției
depășește 700 mii lei. Containerele vor fi
livrate în urma unei proceduri naționale
de achiziții publice și vor fi instalate în mai
multe zone ale orașului: str. Pietrii, Pârtia de schi, bloc ANL, Baia Ó-Sáros, str.
Gheorghe Doja ( bloc lung), str. Topliței
(magazin Panda), str. Nouă (Sera).

Tot în cadrul PNRR am aplicat pentru
amenajarea pe strada Minei a unui centru
pentru colectarea deșeurilor reciclabile.
Conform proiectului, locuitorii vor putea
depune gratuit 12 tipuri de deșeuri – tipuri care nu pot fi depozitate la punctele
de colectare din cauza dimensiunilor sau a
altor caracteristici: anvelope, mobilier, medicamente expirate, baterii și acumulatori.
În acest scop, Primăria Borsec solicită 3,83
milioane de lei.
Rédai Botond

foto: statiuneaborsec.ro

NOI SUCCESE ALE SPORTIVILOR TAEKWONDO W. T.
Asociația Club Sportiv Ditrău condusă
de Bajkó Áron, președintele clubului, a
participat la mai multe concursuri organizate de Federația Română de Taekwondo
W. T.
Astfel, la Odorheiu-Secuiesc, în zilele
de 25-26. 09. 2022, participând la Campionatul Național de Tineret, clasa B.sportivul
FAZAKAS HENRIK OLIVÉR la proba
KYOKPA (spargere), categoria de vârstă
2014 a ocupat locul I, respectiv un loc 2 și
un loc 3.
La Campionatul Național de POOMSAE (luptă imaginară cu adversarul sau
mai mulți adversari) categoria de vârstă

2010, sportivii noștri au obținut locul 4,
la categoria de vârstă 2013 locul 5, la categoria de vârstă 2011 locul 5 și la categoria
de vârstă 2012 locul 5. La Campionatul
Național de KYOKPA (spargere) au ocupat
locurile 1, 2 și 3.
În 15 octombrie 2022, la Miercurea
Ciuc, au participat cu 17 copii la Concursul
Național de proba Aplicativă Taekwondo
W. T. ediția a 2-a, organizată de Federația
Română de Taekwondo W. T. Fazakas Oliver, la proba mixtă, a obținut locul 3 la juniori mici și locul 2 la proba mixtă. Alte
rezultate: locul 3 la copii 2, +25 kg și locul
3 la cadet, +65 kg.

Meritul acestor rezultate se datorează
antrenoarei cu centura neagră 1 dan,
Bajkó Enikő, și fiicei sale, Bajkó Izabella, instructoare Taekwondo, sportivă cu centură
neagră 1 dan, multicampioană la clubul
bucureștean și arbitru de Taekwondo atât
la Club, cât și la Federație.
Rezultatele sportivului Fazakas Oliver
Henrik se datorează perseverenței, disciplinei și nu în ultimul rând talentului
său înnăscut. Felicitări și părinților care
asigură participarea copilului la antrenamentele organizate în altă localitate.
Farkas Aladár
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COMPETIȚIA DE ATELAJE CANINE
DIN 8 ȘI 9 OCTOMBRIE

foto: Iulian Radu

În decorul de toamnă timpurie dat de
razele de soare care străpungeau galbenulruginiu al frunzelor ce îmbrăcau arborii
din Poiana Zânelor, în zilele de 8 și 9 octombrie 2022 a avut loc ediția de toamnă a
concursului de atelaje canine de la Borsec.
Participanți din întreaga țară s-au aliniat
la startul acestei competiții care se dorește
a fi o bună verificare înaintea concursurilor din perioada rece, atunci când atelajele
pe roți sunt înlocuite cu săniile.
Împărțiți pe categorii de vârstă și de
întrecere, concurenții, însoțiți de iubitele
lor patrupede s-au prins într-o întrecere
atractivă și plină de suspans. Câini din
diverse rase și-au ascultat musherii și au
parcurs traseul cu o lungime de 2,6 km
pregătit cu atenție pentru ei de organizatorul concursului, domnul Molnar
Sandor de la Asociația Sportiva Molnar
din Borsec. Rase de câini precum Husky
Siberian, Malamut de Alaska, Samoyed,
Yakutian Laika, Câine de Groenlanda,
Labrador, Malinois sau Beagle au făcut
deliciul curioșilor care s-au perindat în
zona de întrecere în cele două zile ale concursului.
Competiția a stârnit un real interes,
atât printre localnici cât și printre turiștii
sosiți la Borsec în acea perioadă. La aceasta
se adaugă și prezența la eveniment a două
dintre televiziunile cu impact puternic în
programele naționale de știri, anume TVR
și Antena 1 care au prezentat informații
despre acest eveniment.
Un fapt îmbucurător este prezența
tot mai largă a competitorilor tineri care
arată că acest sport are viitor. Am văzut pe
parcursul întrecerii copii cu vârste de la
5 la 15 ani care și-au măsurat puterile cu
adulții realizând chiar rezultate frumoase.
Important de menționat este și alinierea
la startul întrecerilor a Sofiei Moca din
Cluj Napoca în vârstă de 1 an. Aceasta
a fost însoțită de mama ei Irina Moca,
însărcinată cu al doilea copil, iar atelajul a
fost reprezentat de căruciorul fetiței.
Rezultatele întrecerii din această
toamnă a concursului de atelaje canine se
prezintă după cum urmează:
Partenerii Asociației Sportive Molnar
pentru organizarea acestei întâlniri au fost
Primăria Borsec, Romaqua Group Borsec
și magazinul La Doi Pași.
La final, toți concurenții au plecat
mulțumiți și cu amintiri frumoase de
la Borsec. A fost un eveniment reușit
și cu priză la public. Acum gândurile participanților se îndreaptă spre
următoarele competiții din toamnă și sezonul rece.
Dănuț Bordanciuc
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Se pot depune cererile pentru
AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE
Consumatorii vulnerabili care vor să
beneficieze de ajutor de încălzire în acest
an, pot depune cererea și documentele
necesare până la data de 20 noiembrie.
Termenul de depunere pentru 5 luni
este 20 noiembrie 2022. Mai jos vă redăm
cele mai importante informații pentru a
putea depune documentația necesară.
Venitul mediu net lunar până la care
se acordă ajutorul pentru încălzire este
de: 1.386 lei/persoană, în cazul familiei,
2.053 lei, în cazul persoanei singure.
ACTE NECESARE ÎN VEDEREA
DEPUNERII DOSARULUI:
1. Cerere şi declarație pe proprie
răspundere pentru acordarea ajutorului
pentru încălzirea locuinței - formulare tip
(se poate solicita la sediul Primăriei – Biroul Asistență Socială)
2. Copie după actele de identitate pentru toți membrii familiei;
3. Certificate de naștere pentru copiii
minori sub 14 ani;
4. Acte din care să rezulte calitatea
titularului cererii față de locuința pentru
care solicită ajutorul:
- proprietar: copie contract de vânzare

– cumpărare, extras de carte funciară;
- chiriaș: contract de închiriere valabil
la data depunerii;
- împuternicit: împuternicire din partea proprietarului locuinței sau a titularului
contractului de închiriere (contract de comodat înregistrat la organele competente)
Acte doveditoare privind veniturile
nete lunare realizate de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii.
Certificat de stare materială (eliberată
de Primărie).
Dovada deținere autoturism/ motocicletă (Taxe impozite Borsec)- carte de identitate pentru cei care dețin.
Adeverință fiscală.
LISTA BUNURILOR CE CONDUC
LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA
LOCUINȚEI
Bunuri imobile
Clădiri sau spații locative, altele decât
locuința de domiciliu;
Terenuri de împrejmuire a locuinței și
curtea aferentă și alte terenuri intravilane
care depășesc 1.000 mp în zona urbană și
2.000 mp în zona rurală .

Bunuri mobile, aflate în stare de
funcționare
Autoturism și/sau motocicletă cu o
vechime mai mică de 10 ani;
Două sau mai multe autoturisme și /
sau motociclete cu o vechime mai mare de
10 ani.
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
Șalupe, bărci cu motor
Utilaje agricole: utilaje de prelucrare
agricolă
Utilaje de prelucrat lemnul
Depozite bancare cu valoare de peste
3.000 lei
Suprafețe de teren, animale și păsări
a căror valoare netă de producție anuală
depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500
euro pentru familie
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa biroului de asistență socială la
numerele de telefon 0266 337 001 sau 0742
747 417 (Szőcs Ágnes).
Rédai Botond

REGISTRU PENTRU EVIDENȚA
sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.
Conform Hotărârii de Guvern nr.
714/2022, și în Borsec trebuie înregistrate
într-un registru întocmit în acest scop sistemele individuale adecvate de colectare
și epurare a apelor uzate (SIA). Pe lângă
evidentele motivele de protecția mediului,
legislația are ca scop și reducerea fenomenului de epurare ilegală.
Hotărârea stabilește termenul limită
pentru înregistrare la 180 de zile de la intrarea în vigoare al actului normativ, care a
apărut la 27 mai. Astfel termenul de înregistrare este 23 noiembrie, autoritățile locale având obligația să participe activ la punerea în aplicare a actului normativ.
Astfel, persoanele fizice și juridice trebuie să își declare pe propria răspundere
sistemele individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate în registrul
municipal până la termenul amintit. Acest

lucru poate fi efectuat numai în cazul în
care dispun de o autorizație de construcție
pentru sistemul lor sau dacă pot dovedi că
sistemul este conceput în așa fel încât poate
să prevină evacuarea apelor uzate în mediul înconjurător.
Prin urmare, hotărârea de guvern
îndeamnă la înregistrarea sistemelor care
funcționează în mod legal și avertizează
proprietarii sistemelor ilegale să se îndrepte
cât mai curând posibil spre legalizare. Registrele vor fi comparate cu listele furnizorilor de servicii publice și cu registrele
urbanistice pentru a identifica gospodăriile
care nu își tratează apele uzate în mod legal.
În privința înregistrării, primul pas
este introducerea datelor personale. În
următorul pas, registrul întreabă mai întâi
ce tip de sistem este utilizat pentru tratarea

apelor uzate: sunt colectate într-un rezervor sau sunt tratate? În ambele cazuri, în
chestionar se întreabă despre autorizație,
capacitate, operator SIA. În cazul sistemelor de colectare, se solicită informații
despre contractul de vidanjare și se pun o
serie de întrebări, ale căror răspunsuri sunt
prevăzute în contract. În cazul sistemelor
de epurare, proprietarul este întrebat despre
parametrii sistemului. Și în acest caz există
o serie de întrebări la care răspunsurile
pot fi găsite atât în documentația tehnică
sau certificate de calitate, cât și în diversele
contracte (exploatare, întreținere, controlul calității apei, vidanjarea nămolurilor
etc.).
Formularul online este disponibil pe
link-ul de mai jos. Mai multe informații
pot fi solicitate prin e-mail la adresa
primaria@primaria-borsec.ro
Rédai Botond
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SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A SPORTULUI
23-30.09.2022

foto: Mosneág Gellért

Săptămâna Europeană a Sportului are loc
în fiecare an între 23 și 30 septembrie, mii
de evenimente fiind organizate de sute de
parteneri din țările participante.
Săptămâna Europeană a Sportului este
o inițiativă a Comisiei Europene menită să
promoveze sportul și activitatea fizică în
întreaga Europă sub motto-ul #BeActive și
are ca obiectiv conștientizarea importanței
unui stil de viață activ pentru toată lumea.
În perioada 27-28 septembrie 2022, elevii Liceului Tehnologic „Zimmethausen”
(ciclul preșcolar, primar, gimnazial și li-

ceal) au participat la mai multe activități
dedicate acestui amplu program. Coordonatorii activităților sportive, prof. Elena
Avasicei și prof. Emese Szocs au realizat un
program bogat, astfel a avut loc o activitate
FlashMob, demonstrații de baschet, ștafete,
rugby, fotbal și tenis de masă.
Mulțumiri calde adresăm: Clubului
Sportiv “ACADEMIA DE BASCHET BORSEC”, domnului Plitoc Valeriu, instructorului de Zumba, Bordanciuc Julianna,
sponsorului Romaqua Group Borsec care
ține sportul la înălțime, Primăriei Orașului

Borsec și întregului corp profesoral pentru
implicare și susținere!
În data de 28 septembrie 2022, elevii au
sărbătorit și faptul că am primit Steagul
Verde, că suntem Eco-Școală. „Suntem bucuroși că am aderat la familia
internațională a Fundației de Educație
pentru Mediu, care însumează la nivelul
anului 2022, 74 de țări participante, 59000
de unități școlare înscrise (din care 20000
dețin Steagul Verde), cu 20 de milioane
de copii și tineri implicați și 1,5 milioane
de profesori care coordonează activitățile
elevilor. Am derulat pe parcursul anilor
activități despre temele: Deșeuri și Un
stil de viață sănătos ca să conștietizăm că
Sănătatea este pe primul loc – acesta este
și codul Eco ales de elevi pe parcursul a 2
ani. Am derulat mai multe activități, majoritatea activităților au fost alese de către
elevi, ei au identificat probleme și au propus soluții pentru acestea, astfel să contribuim la conștientizarea importanței
protecției mediului și a sănătății umane.
Noi sperăm ca și familiile elevilor și întreaga comunitate locală să învețe câte ceva din
activitățile noastre.”
Coordonatorii Programului ECOȘCOALA: prof. Cristina-Elena Cotrigășanu
și prof. Ilinca-Otilia Rutter
Mulțumim tuturor celor care au sprijinit aceste evenimente!

foto: Cotrigășanu Cristina

Persoanele care doresc să citească Jurnalul Independent
INFORMAȚIA HARGHITEI, găsesc ziarul (număr limitat) la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
din Borsec, exemplarele sunt gratuite, fiind realizate cu sprijinul Guvernului României.
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CAMPANIA NUTRIȚIE / ALIMENTAȚIE
ZIUA NAŢIONALĂ A ALIMENTAȚIEI ȘI A COMBATERII RISIPEI ALIMENTARE
16 OCTOMBRIE 2022

Alimentație sănătoasă pentru toți
Importanța consumului de cereale integrale

6 Beneficii semnificative pentru sănătate
ale consumului de cereale integrale
4. Cerealele integrale ajută la
controlul nivelului glicemiei,
(zahărului din sânge)

2. Cerealele integrale pot
ajuta la pierderea în greutate

5. Cerealele integrale pot
reduce riscurile de cancer

3. Cerealele integrale reduc
riscul de boli de inimă și
accident vascular cerebral

6. Cerealele integrale te pot
ajuta să trăiești mai mult

Cerealele integrale sunt mai mult decât fibre, conțin și alte
substanțe benefice organismului
VITAMINA E

Pâine integrală

ZINC

Fulgi de cereale

LIGNINE

Cereale integrale

FITOESTROGENI

CUPRU

B)
1Tb7!!+-Rzb7
2Da6!!+-Rb8
3Dxc8#

						
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 Promovare 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!!!

SELENIU

Orez brun

ANTIOXIDANȚI

Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din
ziarul local Izvoarele din luna septembrie 2022.
A)
1Tb7!!+-Rxb7
2Da6!!+-Rxa6
3Nxc8#

OCTOMBRIE 2022

1. Cerealele integrale conțin
fibre

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Alte cereale

GLUCIDE COMPLEXE

Mesaje importante pentru sănătatea ta
➢ Bucură-te de beneficiile unui stil de viață sănătos: dietă sănătoasă și activitate fizică!
➢ Adoptă o alimentație diversificată, corespunzătoare stării tale de sănătate!

Diagrama din luna septembrie

➢ Consumă zilnic cereale integrale!
➢ Adresează-te medicului de familie, medicului specialist sau nutriționistului pentru a primi sfaturi
despre o alimentație sănătoasă!

➢Sfătuiește și alte persoane să adopte o alimentație sănătoasă!

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

INSTITUTUL NAȚIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE
ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII

CENTRUL REGIONAL
DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare şi promovare a sănătății şi educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății - pentru
distribuție gratuită

Asistent medical comunitar: Horvat Felicia

INFORMAŢII
de stare civilă
CĂSĂTORII
Kolozsi Nándor-Csaba și
Csibi Réka-Renáta 15.10.2022
DECESE
Mogoşiu Jozefina 27.09.1931 - 28.10.2022
Cheşa Grigorieu 23.11.1934 - 19.10.2022

Bajkó Sándor
02.03.1963 - 15.10.2022
Lázár János
24.06.1961 - 11.10.2022
Gheorghe Corneliu 23.08.1953 - 15.10.2022
Avram Magdalena 13.04.1930 - 10.10.2022
Mikk Zoltán
21.11.1949 - 05.10.2022
Balázs Imre
10.11.1940 - 02.10.2022
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