
Ediţia IV. Octombrie 2018
Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

CEREMONIA DE ATRIBUIRE A DENUMIRII ONORIFICE 
KAMENITZKY ANTAL PENTRU BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ BORSEC

Despre domnul Kamenitzky Antal am aflat 
multe informaţii, cu regret spunem că mulţi nu 
l-am cunoscut la adevărata sa valoare. A fost 
persoana care avea cultură generală în toate 
domeniile şi cu drag transmitea informaţiile 
mai departe copiilor în cadrul cercurilor de 
ceramică şi turiştilor care vizitau Muzeul 
Apelor Minerale sau pe care îi întâlnea în 
staţiune iar pe lângă toate acestea a scris multe 
volume cu poezii, mai ales în ultimii ani de 
viaţă. 

"Timp de 19 ani a fost coordonator la Casa 
Pionerilor unde organiza cercuri de ceramică, 
desen, pictură. A construit propriul cuptor 
pentru arderea obiectelor din ceramică iar 
argila era mereu săpată şi cernută de către 
dânsul, pentru a fi de calitate, fină, potrivită 
pentru modelare. Cu obiectele realizate a 
participat la multe expoziţii la Topliţa, 
Miercurea Ciuc, Bucureşti, Horezu. A realizat 
machete, sculpturi, desene şi i-a învăţat cu drag 
şi pe copii, iar mulţi dintre ei încă au acasă din 
aceste obiecte. După ce a încetat activitatea la 
Casa Pionerilor s-a reangajat la Romaqua 
Group, în compartimentul de resurse umane, 
locul de muncă de unde s-a pensionat.

În perioada anilor 2006 - 2015 a fost ghid 
de turism la Muzeul Apelor Minerale. Iubea 
Borsecul, povestea cu entuziasm turiştilor 
despre frumuseţile acestei zone. În caietele cu 
impresii de la muzeu, se pot citi părerile 

În data de 13 octombrie 2013, de la ora oaspeţilor despre pasiunea şi profesionalismul foarte frumoase despre activitatea, viaţa şi 
16:00, Primăria Oraş Borsec şi Biblioteca de care a dat dovadă Kamenitzky Antal în persoana lui Kamenitzky Antal, de către: 
Orăşenească Borsec a organizat evenimentul timpul prezentărilor, al plimbărilor cu turiştii.doamna Sárpátki Ágnes, domnul primar Mik 
intitulat ''Ceremonia de atribuire a denumirii În tot acest timp a scris numeroase poezii, József, doamna Kolbert Tünde, domnul Farkas 
onorifice Kamenitzky Antal pentru Biblioteca care au şi apărut în ziarul local Források şi în Aladár, doamna Bedő Melinda iar la sfârşit s-a 
Orășenească Borsec''. Ceremonia a fost alte ziare din judeţ. Volumele cu poezii se citit o poezie scrisă de către doamna 
organizată şi condusă de către doamna găsesc la Biblioteca Orăşenească Kamenitzky Ungureanu Katalin dedicată ''lui Toni''.  
Sárpátki Ágnes. Acum biblioteca poartă Antal din Borsec. "(Traducere după Farkas Sárpátki Ágnes şi eleva Cserkesz Romina au 
numele poetului născut în localitatea Borsec. Aladár)prezentat două poezii scrise de Kamenitzky 

Evenimentul a fost realizat cu succes, la Suntem norocoşi că am avut o astfel de Antal, iar familia Mosneag şi Pop Cristian au 
care au fost invitaţi locuitorii oraşului Borsec, persoană printre noi, am învăţat multe de la acompaniat evenimentul cu sunetul instru-
cadrele didactice şi reprezentanţi de la Toni bácsi, şi ne bucurăm că biblioteca din mentelor muzicale. La sfârşit, oaspeţii au putut 
Biblioteca Judeţeană din Miercurea Ciuc. În Borsec de acum îi poartă numele.admira volumele cu poezii şi lucrările expuse la 
timpul ceremoniei, au fost rostite cuvinte Casa de Cultură.

foto: Móga Attila

CNIPT Borsec
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În perioada 6-7 octombrie 2018, la Borsec a avut loc câini Malamut de Alaska;
competiţia de atelaje pe roţi şi canicross. Au fost participanţi *Chetrean Paul Claudiu din Cluj-Napoca a participat 
din Borsec şi din întreaga ţară, la diverse categorii (D1, C1, D2, cu doi câini Samoyed; 
C2), cu bicicletă, cu tricicletă şi canicross (stăpânul a alergat cu *Tentiş Daniel din Carei a participat la concurs cu o 
câinele): femelă şi un mascul Malamut de Alaska din partea Asociaţiei 

*Siller Mihály din Borsec, în vârstă de 51 de ani, a Club Sportiv Snow Wolves Trascău Zlatna.
participat pentru prima dată la acest tip de concurs, cu doi A fost impresionant să văd legătura strânsă dintre câine şi 
câini Husky Siberieni: Kira şi fiica Hera; stăpân, despre cât de unit poate fi omul şi animalul când este 

*Achim Alexandru din Zlatna a participat din partea vorba despre o activitate comună, în cazul acesta un concurs. 
Asociaţiei Sportive Snow Wolves Trascău Zlatna cu un număr Concursul s-a desfăşurat două zile la rând pe acelaşi 
de doi câini Husky Siberian: Caesar şi Krocki; traseu (Start Bulevardul 7 Izvoare - Aleea Rotundă – Finish 

*Péter Mariana din Borsec a participat la concurs cu doi Bulevardul 7 Izvoare) iar vremea a fost plăcută astfel şi 
câini Husky Siberian; participanţii s-au simţit bine. 

*Moca Dan din Cluj-Napoca, a participat din partea La sfârşitul concursului, duminică 7 octombrie, a avut 
Asociaţiei Club Sportiv Siberian Husky Cluj-Napoca, asociaţie loc festivitatea de premiere: 
proaspăt înfiiţată în acest an. Sezonul trecut a fost unul Locul I la categoria D1 bicicletă - Achim Alexandru, 
excepţional, situându-se pe podium la fiecare concurs, inclusiv Locul II la categoria D1 bicicletă – Moca Dan, 
pe treapta cea mai înaltă. A participat cu două femele Husky Locul III la categoria D1 bicicletă - Péter Mariana
Siberian – Maya şi Pipa (mamă şi fiică); Locul I la categoria C1 tricicletă - Molnár Sándor

*Molnár Bernadette din Borsec, în vârstă de 17 ani, a Locul I la Categoria D1 tricicletă - Molnár Bernadette, 
participat din partea Asociaţiei ForFun cu doi câini. Sezonul Locul II la Categoria D1 tricicletă - Márc Gabriel
trecut a fost unul excepţional pe podium aproape la fiecare Locul I la Categoria C2 tricicletă -  Grosu Constantin, 
concurs; Locul II la Categoria C2 tricicletă - Basarab Gicu, 

*Mircea Tăuţan din Cluj-Napoca a participat la concurs Locul III la Categoria C2 tricicletă - Barta Robert
cu doi câini Husky Siberian; Locul I la Categoria D2 tricicletă - Grosu Constantin, 

*Molnár Sándor din Borsec, în vârstă de 43 de ani, a Locul II la Categoria D2 tricicletă - Tentiş Daniel, 
participat din partea Asociaţiei Club Sportiv ForFun, cu patru Locul III la Categoria D2 tricicletă - Chetrean Paul 
câini. Dânsul a fost organizatorul acestui eveniment; Claudiu

*Márc Gabriel din Sărmaş, a fost prima dată când a Locul I canicross Farkas Szilveszter Csaba din Borsec.
participat la un astfel de concurs, deşi este crescător de câini Felicitări organizatorului, Molnár Sándor, pentru 
Husky Siberian; realizarea acestui concurs la Borsec. Felicitări tuturor 

*Barta Robert din Sfântu Gheorghe a participat la participanţilor şi îi mai aşteptăm şi la următoarele concursuri.
concurs cu patru câini Malamut de Alaska; Au contribuit la realizarea acestui eveniment: Romaqua 

*Grosu Constantin din Bălan a participat la concurs cu Group, Primăria Oraş Borsec, Asociaţia Off Road, Balla 
patru câini Malamut de Alaska; Ferenc, Hostel Fittness, Forumul Tineretului din Borsec, 

*Basarab Gicu din Bălan a participat la concurs cu patru Farkas Aladár.

CAMPIONAT DE ATELAJE PE ROȚI şi CANICROSS la Borsec

fotografii: Hámos Győző

CNIPT Borsec
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În luna octombrie, biserica îl riei. Raportarea la virtutea Sfinților este 
cinstește pe Sf. Mare Mucenic Dimitrie, raportare la virtutea lui Hristos. Aflând 
izvorâtor de mir, dar și model pentru noi la un Sfânt înțelepciunea, la altul 
creștinii. Viața creștină este viață de dreptatea, la altul cuvioșia, la altul 
sfințenie. Iar imitarea Sfinților este blândețea etc, îl aflăm pe Hristos însuși 
imitarea și împărtășirea de sfințenia lor, cu specificul și armonia mădularelor 
care a fost cultivată prin imitarea și trupului Său dinlăuntrul istoriei. 
împărtășirea de viața și sfințenia lui Imitarea Sfinților nu are sensul copierii 
Hristos. Sfințenia este întâi de toate o de modele individuale, ci al participării 
noțiune ontologică. Sfânt prin fire este la trupul lui Hristos, unde își dobân-
doar Dumnezeu. Dar și oamenii se fac dește și dimensiunea ei ontologică. 
sfinți când participă la sfințenia lui Viața lor lasă să se întrevadă orizonturile 
Dumnezeu prin harul Sfântului Duh. Iar nemărginite ale viețuirii creștine, care 
părtășia omului de sfințenia lui nu încape în șabloanele codurilor 
Dumnezeu se arată în lume prin normelor de comportament, ci se 
sporirea și desăvârșirea lui morală. dezvăluie prin libertatea creației perso-

Prezența Sfinților este de mult preț pentru întreaga nale irepetabile. Adevărata creație se întemeiază, însă, 
omenire. Sunt slujitorii care se aduc pe ei înșiși - și prin ei totdeauna pe copiere. 
înșiși întreaga lume - lui Dumnezeu. Comuniunea Imitarea Sfinților este apropierea de ei, la nivel 
credincioșilor cu Hristos se realizează în Biserică "cu duhovnicesc. Prin aceasta credinciosul leapădă viața 
rugăciunile Sfinților". Sfântul Apostol Pavel scrie, împătimită și o primește pe cea virtuoasă. Se îndepărtează 
adresându-se credincioșilor: "Fiți imitatori ai mei, precum de confuzia "celor ce curg" și înaintează în armonia "celor ce 
și eu al lui Hristos". Sfinții nu sunt eroi, ci robi smeriți ai lui stau". Această experiență este deosebit de importantă 
Dumnezeu. Sunt mădularele trupului lui Hristos sau pentru omul contemporan. Criza și tulburarea vremii 
icoanele Lui înlăuntrul istoriei. Sfântul nu le pune înainte noastre creează o situație aparte, care cere repere autentice. 
celorlalți individualitatea sa, ci o dă uitării pentru slava lui Omul trăiește astăzi mai intens problema libertății. Aceasta 
Dumnezeu. "Golește" spațiul prezenței lui individuale și îl face imperativă căutarea libertății, dar tot mai anevoioasă 
oferă celorlalți ca spațiu al arătării (manifestării) lui Hristos. aflarea ei. De aceea, raportarea la Sfinți este deosebit de 
Astfel, Sfântul se face "loc" al sălășluirii lui Dumnezeu sau actuală și prețioasă. Raportându-se la Sfinți și pășind pe 
biserică a lui Dumnezeu. Dumnezeu Se odihnește în Sfinți, urmele lor, credinciosul își însușește etosul Bisericii și 
după cum și Sfinții în Dumnezeu. Sfinții reflectă slava lui dobândește "omoetheia" cu Hristos, ajunge "de-un-obicei" 
Dumnezeu în lume, iar Dumnezeu se face "minunat întru cu Hristos. 
Sfinții Lui".  Purtarea Prezența Sfinților Bise-
Sfinților este purtarea lui ricii păstrează vie mărturia 
Hristos și a Bisericii Lui. adevărului ei în istorie și 
Iar imitarea lor este ține deschise largi, orizon-
imitarea lui Hristos; este turile oferite omului. Prin 
conformarea cu viața Lui. comuniunea cu Sfinții și cu 

În viața Sfinților ies Maica Domnului se reali-
la iveală însușirile omului zează comuniunea cu 
celui nou, celui în Hristos, Hristos.
ca date experimentale. Pentru noi Sfântul Dimi-
Sfinții, ca mădulare ale trie rămâne un model viu, 
trupului lui Hristos, îl de mare apărător și biru-
dezvăluie lumii pe Hristos itor împotriva răului.
însuși și îi fac simțită 
prezența înlăuntrul isto- Pr. Nicolae Ciupudean

IMITAREA SFINȚILOR
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5 OCTOMBRIE , ZIUA EDUCAȚIEI LA LICEUL TEHNOLOGIC ZIMMETHAUSEN BORSEC

,,Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost 
învățat , a fost uitat .”      B.F. Skinner 

Ca în fiecare an, și de această dată, elevii Liceului Tehnologic 
Zimmethausen Borsec, au marcat această zi specială exprimându-și 
creativitatea și cele mai alese sentimente față de cea mai importantă 
componentă a viitorului lor: EDUCAȚIA .

Elevii au răspuns invitației de a-și exprima liber și sincer 
părerile despre educația contemporană, într-un scurt chestionar :

1.Ce înseamnă pentru tine educația ?
Simon Hângan, 14 ani :
Pentru mine, educația înseamnă bune maniere și un bagaj 

consistent de cunoștințe din domenii diferite .
Andreea Andraș, 14 ani :
Pentru mine, educația reprezintă politețe , gândire pozitivă 

indiferent de situație și comportament civilizat în orice împrejurare.
Cristina Lazăr, 12 ani:
Educația este un privilegiu de a deveni o persoană cultă și 

realizată din toate punctele de vedere .
Denisa Kolozsi, 14 ani :
Educația înseamnă să ai măcar cei șapte ani de acasă .
Maria Markos, 11 ani :
Pentru mine, educația este foarte importantă. Înseamnă să te 

comporți frumos și să înveți bine .

2.Crezi că tinerii din ziua de azi apreciază educația din școala 
românească ? Argumentează răspunsul !

Simon : Tinerii nu prea mai apreciază școala românească din 
cauza bazei materiale învechite și a părerii că educația din alte țări este 
mai eficientă.

Andreea : Unii tineri o apreciază , iar alții nu . Cei care știu că 
educația le asigură reușita în viață, apreciază educația din școala 
românească, iar cei care nu o apreciază , sunt influențați de anturaje 
negative .

Cristina : Eu cred că generațiile actuale nu prea mai apreciază 
școala românească pentru că au alte preocupări precum tehnologia și 
rețelele sociale.

Denisa: Tinerii nu mai pun preț pe educația primită în scoală 
deoarece cred că se vor descurca oricum în viață .

Maria: Unii tineri apreciază educația pentru a deveni tot mai 
buni. Alții nu o apreciază pentru că ai impresia că le știu deja pe toate .

3.Ce obstacole crezi că întâmpină tinerii în desăvârșirea 
educației ?

Simon: Din punctul meu de vedere, principalele obstacole ar fi: 
lipsurile materiale , tehnologia în exces, lipsa voinței, copii din mediul 
rural obligați să muncească prea mult.

Andreea: Anturajul nepotrivit, lipsa susținerii familiei și 
absența motivației .

Cristina: Este greu să se țină pasul cu volumul prea mare de 
informații, materia prea stufoasă. Dacă un elev nu-și însușește la timp 
materia, este foarte greu să recupereze .

Denisa : Dacă tinerii nu ascultă sfaturile părinților și nu au 
voință , vor avea tot timpul obstacole și nu vor ajunge la o educație 
aleasă.

Maria: Eu cred că unii părinți nu prea se ocupă de copiii lor. Alți 
copii au impresia că se vor descurca singuri pentru că le știu pe toate .

Prof. Ţepeş Carmen Mariafotografii: prof. Ţepeş Carmen
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Şi anul acesta am avut parte de multe realizări, am participat În luna septembrie, echipa a participat la Festivalul Botorka din 
la evenimente şi la multe activităţi. Bălan. Deşi participăm an de an, mereu este o onoare pentru noi 

Unul dintre cele mai importante activităţi a fost primirea faptul că suntem invitaţi la acest eveniment. Din luna septembrie 
copiilor din Fonyód. Membrii trupei de dans au oferit cazare au reînceput probele de dans, Rigmányi Lajos este instructorul care 
copiilor şi s-au implicat activ în activităţi, astfel s-a format o relaţie ţine orele în sala pentru probele de dans, care din acest an se va 
mai strânsă între copii. Împreună am participat la evenimentul folosi doar de către echipă şi doresc să o echipez cu oglinzi, covor de 
"Ziua Celor O Mie de Fete Secuience". Am prezentat dansuri cauciuc şi bănci. 
împreună cu trupa de dans "Ördögborda" din Bălan. În data de 27 octombrie 2018 a avut loc un eveniment cu 

În perioada 6-9 august 2018, trupa de dans a fost în tabără la ocazia împlinirii a 7 ani de activitate. Din banii câştigaţi prin 
Lókod, un sat mic de lângă Odorheiu Secuiesc. Tabără a fost proiect din partea Fundaţiei Bethlen Gábor (300.000 forint), s-au 
gratuită, costurile au fost acoperite dintr-un proiect câştigat la achitat cheltuielile de masă ai participanţilor. Anul viitor dorim să 
Fundaţia Bethlen Gábor (500.000 forint). Copiii au învăţat dansuri mai achiziţionăm costume, din nou am căştigat finaţare din partea 
de la Sándor Csaba, o persoană importantă în trupa noastră de Fundaţiei Csoóri Sándor (3.000.000 forint).
dans, împreună am organizat multe activităţi şi mereu ne sprijină Mă bucur că anul acesta am avut parte de finanţare, dar mai 
moral. mare bucurie am atunci când văd copiii împreună, uniţi printr-un 

Cu ocazia evenimentului "Zilele Oraşului Borsec" am fir invizibil: iubirea.
susţinut un spectacol timp de o oră. Am prezentat costumele, pe 
care le-am purtat pentru prima oară, cumpărate cu sprijinul 
Programului Csoóri Sándor: 12 costume pentru bărbaţi (băieţi) şi 8 
pentru femei (fete). Tot din acest proiect am cumpărat şi boxe, 
amplificator şi microfoane pentru echipă. Evenimentele sunt foarte 
importante, dar pentru mine cel mai frumos este să văd cum se 
pregăteşte întreaga echipă, cum dansatorii se străduiesc pentru 
împlinirea unui obiectiv comun. Acest sentiment îmi dă o mare 
putere, încât pot să depăşesc orice obstacol. Deseori le spun 
copiilor "Voi doar dansaţi!", ştiu că atunci putem face faţă oricărui 
obstacol. 

DESPRE TRUPA DE DANS CZIFRASAROK

fiecărui oraş. S-au legat multe prietenii între familii şi putem 
spune că dintre cele 9 oraşe înfrăţite cu Borsec, oraşul Duna-
földvár a adus cei mai mulţi turişti la noi în staţiune. 

Pe data de 20 octombrie 2018, 9 persoane au participat la 
evenimentul "Întărirea acordului de parteneriat cu oraşul înfrăţit 
Dunaföldvár". Domnii primari Horváth Zsolt és Mik József au 
prezentat realizările din aceşti 5 ani, apoi a urmat un program 
cultural bogat unde s-au intonat imnurile Ungariei şi al României, 
poezii, cântece, poveşti şi a fost şi un concert de vioară. Domnii 
primari ai acestor două localităţi au semnat continuarea acestui 
parteneriat. S-au oferit cadouri şi fiecare participant a primit o 
insignă cu ocazia împlinirii a 5 ani de parteneriat. A urmat 
vizitarea obiectivelor turistice. Surprinşi am observat nivelul 
scăzut al Dunării, se spune că din anul 1947 nu a mai fost atât de 
scăzut. Duminică a urmat o altă plimbare. 

În urmă cu 5 ani s-a semnat acordul de parteneriat cu A fost plăcut să ne revedem cu vechi prieteni şi sperăm că 
oraşul Dunaföldvár din Ungaria. Au fost 5 ani cu realizări, de această întâlnire să ofere acestei colaborări, noi posibilităţi şi pe 
întemeiere a relaţiilor dintre primari, consilieri, organizaţii civile viitor. Mulţumim pentru invitaţie şi vă dorim tuturor cât mai 
şi persoane fizice. Am cunoscut potenţialul turistic şi economic al multe realizări. 

ÎNTĂRIREA ACORDULUI DE PARTENERIAT CU ORAŞUL ÎNFRĂŢIT DUNAFÖLDVÁR

foto: Farkas Aladár

Traducere după: Farkas Aladár

Traducere după: Director Ferency József

foto: Móga Attila
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Se apropie sezonul rece, noi încercăm să ne reamintim oamenii. A auzit de Szende baba, şi s-a gândit, ce ar fi să 
toate evenimentele frumoase la care am participat împreună organizăm un eveniment pentru ea, iar toţi bănuţii ce se vor 
cu fetele mele. strânge vor fi donaţi în scop caritabil ei. Ne bucurăm foarte 

Nu putem uita Tabăra cu Zumba, care a avut loc in iulie. mult ca au ieşit bune analizele la ultima consultaţie şi ne rugăm 
Au fost invitaţi instructori din România dar şi din Rusia. Ei au că şi de acum încolo să vină acasă cu acelaşi rezultat. Vă 
rămas impresionaţi de frumuseţile oraşului Borsec. Am reuşit aşteptăm pe fiecare, cu mic cu mare începând de la ora 18:00. Şi 
să-i plimbăm la izvoarele de apă minerală, la baia de picioare, la Szende va participa la acest eveniment.
peşteri. Nu le venea să creadă că într-o depresiune aşa de mică Ultimul eveniment la care vom participa anul acesta va 
avem toate bogăţiile naturii, concentrate parcă într-un loc. Au fi la Piatra Neamţ în data de 17.11.2018. Va fi sărbătorit un 
promis că sigur vor reveni. Sperăm că şi anul viitor, această eveniment de 2 ani cu Bazil, un instructor cunoscut din zona 
tabără să se organizeze tot aici în Borsec. aceea. Vor fi invitaţi şi alţi 12 instructori din România şi un 

În octombrie am participat la Tuşnad la Keep Up! Este instructor internaţional cunoscut, Dan Puche.
singura conferinţă din România care se adresează în principal Vor urma tradiţionalele sărbători de iarnă. Şi anul 
instructorilor Zumba Fitness dar şi cursanţilor. Pentru noi este acesta sperăm să facem un spectacol frumos cu copii de la Casa 
al treilea an când luăm parte la acest frumos eveniment. De ce Sfântul Francisc.
zic frumos? De fiecare dată întâlnim oameni buni, frumoşi, Apropo de iarnă, ştiaţi că dacă faci sport iarna răceşti 
pasionaţi de sport, de dans şi de muzică. Au fost peste 130 de mult mai greu. E important să facem sport în orice anotimp. 
participanţi la acest eveniment din care peste 80% instructori. Potrivit studiilor, severitatea gripelor scade cu 40% în cazul 
În trei zile am învăţat foarte multe, am reuşit să asimilăm paşi persoanelor care se află într-o formă fizică bună şi cu 30% în 
noi şi am avut parte de muzică bună şi de calitate. Au fost cazul celor care fac sport. Mai mult decât atât, activitatea fizică 
instructori din Spania, Bulgaria, Ungaria, Florida şi din regulată este una dintre cele mai bune tratamente pentru 
România. A fost o nebunie! depresia sezonieră, atât de întâlnită în sezonul rece.

CE urmează? În data de 09.11.2018 vom organiza la În concluzie, vă aşteptăm în fiecare joi de la ora 17 la 
Casa de Cultură al Oraşului Borsec un Zumba Caritabil. Vom Casa de Cultură să facem mişcare.
avea ca invitat pe Instructorul Gergely Lorand din Odorheiu Vă doresc o toamnă frumoasă şi blândă!
Secuiesc. Iniţiativa a fost din partea lui, ii place mult locul, 

SAVE THE DATE....09.11.2018

Ingrediente: 300 g linte roșie, 3 roșii, 2 ardei kapia, 2 cepe albe, 1 lămâie
Tăiem roșiile, cepele și ardeii în patru și le punem la fiert împreună cu lintea cca. 30-40 de minute, în apă cât să le acopere 

bine. După ce s-au fiert legumele, mixăm totul cu ajutorul unui blender. Dacă este nevoie, mai lungim cu apă. Adăugăm zeama de 
lămâie, adăugăm sare și piper după gust. Curajoșii pot condimenta și cu curry sau cu mentă tocată fin.

Julianna Bordanciuc

fotografii: Julianna Bordanciuc

SUPĂ CREMĂ DE LINTE

reţetă din bucătăria lui Sanyi
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Cine s-ar gândi că, pe vremea imperiilor coloniale marile deplină. După ce sunt culese, păstăile sunt supuse unor procedee care 
puteri au dus războaie pentru a deține monopolul asupra unor le îmbogățesc aroma: sunt opărite, păstrate în camere cu aburi 
mirodenii, cum ar fi banalele boabe de piper? Sau că erau pedepsiți cu fierbinți, uscate și lăsate să fermenteze după rețete secrete. După 
moartea cei care se încumetau să scoată pe furiș răsaduri sau lăstare câteva luni, păstăile prezintă o culoare maro închis spre negru, iar 
ale acestor plante valoroase, pentru a putea fi cultivate și pe alte pentru a fi un produs finit de cea mai bună calitate, acestea trebuie să 
tărâmuri? Să vedem câteva dintre aceste condimente. aibă o lungime de cel puțin 15 cm, să fie ușor de îndoit, moi, și, 

Scorțișoara este o mirodenie nelipsită din bucătăriile noastre, eventual, să prezinte depuneri albe de vanilină pe suprafața lor. La 
dând acel gust inconfundabil multora dintre prăjituri, dar care se întrebuințare, păstaia se taie în lungime și se recoltează substanța 
poate folosi și la prepararea unor mâncăruri cu carne sau sosuri. Așa neagră, cremoasă, care reprezintă sutele sau miile de semințe, acele 
cum reiese chiar din denumirea sa, este vorba de o scoarță - puncte negre care conțin aroma. Zahărul vanilinat înlocuiește vanilia 
Cinnamomum verum sau Cinnamomum zeylanicum (scorțișoara autentică, fiind vorba de zahăr aromatizat cu vanilină sintetică. 
din Ceylon) este soiul preferat și larg cunoscut în Europa, cultivat în Zahărul vanilat, în schimb, este aromatizat cu vanilie naturală.
mai multe locuri din întreaga lume, locul său de origine și, totodată, Piperul negru este condimentul cel mai cunoscut. Provine 
producătorul scorțișoarei de cea mai bună calitate fiind Sri Lanka. În din India, unde a fost cunoscut înaintea erei noastre ca medicament și 
anotimpul ploios, lăstarele de grosimea unui braț ale arborelor de condiment. În Evul Mediu a devenit atât de scump încât a ajuns să fie 
scorțișoară sunt tăiate, iar stratul superficial al scoarței este înlăturat un etalon al valorii asemănător aurului, de unde provine și sensul 
cu ajutorul unei lame. Stratul de scoarță lignificată de dedesubt este figurat al adjectivului „piperat”. Piperul este o plantă cățărătoare care 
frecată cu un băț pentru a-l desprinde de miezul lăstarului, după care produce ciorchini de flori. Fructele, boabele de piper se găsesc câte 
se scoate. Bucățile de scoarță sunt uscate, rulându-se natural în formă 50-60 pe o ciorchină, sunt verzi când sunt necopți și roșii la 
de tub. Se comercializează fie ca atare, fie măcinat. maturitate deplină. Fructele sunt recoltate necopt și sunt uscate, 

Vanilia este ingredientul nelipsit când vine vorba de înnegrându-se în urma unui proces de fermentație naturală. Din 
deserturi, dar oare știm că acest condiment nu are nimic a face cu același soi se obține și piperul alb: fructele coapte sunt culese, 
zahărul vanilinat folosit de mulți? Vanilia este denumirea dată păstăii înmuiate câteva zile, după care li se îndepărtează coaja exterioară, 
unei specii de orhidee, Vanilla. Soiul cultivat cel mai răspândit este rămânând doar miezul alb.
Vanilla planifolia, originar din Mexic. În zilele noastre, cei mai mari Cuișoarele sunt mugurii uscați ai arborelui de cuișoare, 
producători sunt Madagascar și Indonezia. După șofran, vanilia este originar din Insulele Moluce (Insulele Mirodeniilor). Prima recoltă 
mirodenia cea mai scumpă din lume. Cultivarea acestui arbust are loc atunci când planta are 20 de ani. Bobocii de flori sunt culeși 
agățător necesită multă muncă, deoarece florile albe se deschid o încă nedeschiși, după care sunt puși la uscat până capătă o culoare 
singură dată pe an, iar ele trebuie polenizate manual, una câte una, brună, pierzându-și, totodată, aproape două sferturi din greutate. 
procedeu fără de care nu s-ar produce fructul, păstaia de vanilie, care Vestea bună este că acestă mirodenie nu își pierde câtuși de puțin din 
are de asemenea nevoie de 6-9 luni pentru a ajunge la maturitate aromă atunci când este fiartă. Numai bună de pus în vinul fiert!

INGREDIENTELE EXOTICE DIN BUCĂTĂRIILE NOASTRE

Fazakas Emese

Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi pasionații de şah În urma discuţiilor avute cu Vodă Costel, Vă prezentăm rezolvarea diagramei de 
îi rugăm să ne dea soluțiile pentru rezolvarea problemei (date de am aflat că acum face parte din echipa şah din ziarul local Izvoarele din luna contact: CNIPT Borsec, email: turism.borsec@ gmail.com). 

Juvenes. În perioada 3-7 octombrie 2018, septembrie: Rezolvarea diagramei se va publica în numărul următor al 
ziarului local Izvoarele.Echipa Juvenes a participat la turneul Divizia Txf7!! – Rxf7

B, la Satu-Mare. Participarea a fost meritorie Nc4 + - Rf8
şi echipa a terminat pe locul 3. Este o Tf1f + - Nf6
performanţă foarte bună pentru prima Txf6 +!! – gxf6
participare a clubului la competiţiile pe Dg8 + - Re7
echipe. Echipa a fost formată din Mircea De6 + - Rf8
Neacşu, Costel Vodă, Attila Dénes, Szanto Dxf6 + - Df7
Ioan-Cosmin, Illes Sandor, Sándor Ferenczi Dxf7 ≠ matt
şi Ioan Duma. Căpitanul echipei este Baratosi 
Daniel. + şah, x capturare piesă, ! mutare bună, !! 

Cei 8 jucatori au depus efortul de a mutare foarte bună, ? mutare slabă, ?? mutare 
participa la această competiţie şi au atins foarte slabă, D=damă (regină), R=rege, 
rezultate excelente. N=Nebun, C=Cal, pionul nu se notifică - 

Le dorim mult succes şi de acum înainte. doar câmpul

VODĂ COSTEL – COMPETIŢIE ÎN ECHIPE

Albul mută și câștigă !!!
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Informaţii de stare civilă Primăria Oraş Borsec 
str. Carpaţi nr.6/A                       
                                                   I SSN 2601 - 1018

Tehnoredactare: sc artmobil - group srl

Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

DOCUMENTAR "ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITĂ"

"Vineri, 28 septembrie 2018, filmul „Romania neîmblânzită” a Lansat pe data de 13 aprilie în cinematografele din România, 
obținut Delfinul de aur la Cannes, la categoria „Cel mai bun film despre documentarul a reușit să aducă un număr record de spectatori în 
natură, mediu și ecologie” în cadrul festivalului internațional primul weekend al lansării. Cu o campanie fără precedent în țara 
Corporate Media & TV Awards. Cannes Corporate Media & TV noastră pentru un film documentar, producția a rulat în peste 70 de săli 
Awards premiază, în fiecare an, cele mai bune filme corporate din de cinema din 37 de orașe și a trezit interesul a peste 80.000 de 
lume. Competiția internațională este deschisă producătorilor, spectatori de toate varstele.
clienților, agențiilor dar și studenților. „România neîmblânzită'' a fost proiectat la numeroase 

Filmul documentar ROMÂNIA NEÎMBLÂNZITĂ premiat la festivaluri de film, în România și în afara țării, printre care: Cluj 
Cannes Corporate Media & TV  este o producție unică ce dezvăluie, în Napoca -TIFF, Washington - The Environmental Film Festival in the 
90 de minute, frumusețea sălbatică a României, magică, dar Nation's Capital, Londra - BAFTA (British Academy of Film and 
vulnerabilă în același timp. Filmul România neîmblânzită reprezintă în Television Arts), Amman și Salt Iordania, Iordania și Lima, Peru.
acelaşi timp o invitație la cunoaștere și responsabilitate față de mediul Beneficiind de sute de ore de filmare, 500 de fotografii 
înconjurător. Filmul a fost produs de Auchan Retail România și de profesionale cu natura din România, zeci de texte de prezentare pentru 
ONG-ul de mediu The European Nature Trust, realizat de casa de specii de plante și animale din țara noastră, cele două versiuni ale 
producție britanică Off the Fence si narat de actorul Victor Rebengiuc. filmului (cea în limba româna și cea în limba engleză), precum și 
În România, filmul a fost distribuit de Transilvania Film. Filmul numeroase videoclipuri din culisele filmului - proiectul constituie o 
beneficiază și de o versiune internațională (Untamed Romania), bază solidă pentru crearea unor materiale educaționale care pot fi puse 
acompaniată de vocea actorului englez Mark Strong. la dispoziția școlilor din România." 

Decese Kristaly Anton              
Binder Terezia              12.10.1939 - 15.10.2018
Mére Viorica                 07.06.1939 - 08.10.2018
Markos Zoltan-Anton 01.10.1942 - 27.09.2018.
Timariu Gavril              11.08.1953 - 26.09.2018

01.01.1932 - 24.10.2018

Luna decembrie este perioada pregătirilor, al aprinderii noi avem nevoie de pace, de iubire, de linişte, în familie şi în viaţa socială.
lumânărilor de Advent. Şi anul acesta se organizează aprinderea Aşadar, vă invităm cu drag la evenimentele specifice sărbătorilor 
lumânărilor în fiecare duminică, de la ora 17:00, în parcul din Borsecul de iarnă organizate de Casa de Cultură, susţinute de Primăria Oraş 
de Jos, apoi la Casa de Cultură vor avea loc evenimente culturale Borsec, în luna decembrie 2018. Vă aşteptăm în fiecare duminică de la 
specifice sărbătorilor de iarnă, la care sunt invitaţi toţi locuitorii ora 17:00, în parcul din Borsecul de Jos, şi apoi în Sala Mare de la Casa de 
oraşului. Cultură. 

Conform tradiţiei, se va împleti coroana de Advent, iar timp de 2 Decembrie – concert Amabile Trió
patru săptămâni, în fiecare duminică se va aprinde o lumânare 9 Decembrie - Oprea Mircea – concert de colinde, Anna & The 
semnificând pacea, credinţa, iubirea şi speranţa. Prima lumânare de pe Band – Concert cântece de Crăciun
coroana de Advent se va aprinde duminică, 2 decembrie 2018. Ne-ar face 15-16 Decembrie – Cavalcadă de Crăciun
plăcere dacă ar participa cât mai mulţi locuitori din Borsec, să ne 23 Decembrie – spectacol susţinut de elevii doamnei Mosneag 
pregătim pentru sărbătoarea Crăciunul, împreună. Trăim în perioada în Ilona, spectacol susţinut de către elevii lui Mosneag Gellért
care suntem grăbiţi, avem sarcini şi obligaţii de îndeplinit, dar în schimb 

EVENIMENTELE SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2018

"Unele lucruri trebuie lăsate aşa cum sunt"...  Local Borsec, şi producătorul de filme, Dan Burlac. 
În data de 19 octombrie 2018, la Casa de Cultură din Borsec, Este filmul documentar care merită vizualizat de întreaga 

elevii Liceului Tehmologic Zimmethausen au avut posibilitatea să familie, iar pe pagina web  www.romanianeimblanzita.ro se pot afla 
vizioneze un film documentar unic în România, "România multe informaţii referitoare la fauna şi flora prezentată în film: acvila 
Neîmblânzită". de munte, bizamul, broasca de lac, brotăcelul, calul din deltă, capra 

Copiii au fost invitaţi la "cunoaștere, responsabilitate și neagră, cerbul, graurul, libelula, lupul, mistreţul, popândăul, râsul, 
prețuire", astfel au avut parte de o "lecție de viață, lecție de cultură", ursul; fagul, mesteacănul, molidul, nufărul, pinul, stejarul, etc. 
datorită oportunităţii oferite de către Primăria oraş Borsec, Consiliul 

(sursa: www.romanianeimblanzita.ro)
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