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

15, 11-32), Duminica înfricoşătoarei 
judecăţi (numită şi Duminica lăsatului sec 
de carne; Matei 25, 31-46) şi Duminica 
izgonirii lui Adam din rai, numită şi 
Duminica iertării sau Duminica lăsatului 
sec de brânză (Matei 6, 14-21). În această 
perioadă premergătoare, Biserica ne 
pregăteşte pentru postire, dar ne şi 
introduce în atmosfera Postului Mare. Pe 
de o parte, există o gradaţie a postirii, care 
ne obişnuieşte cu asceza quadragesimală. 
Astfel, săptămâna care urmează Duminicii 
vameşului şi fariseului este una de 
dezlegare la toate cele de mâncare (nici 
miercurea şi vinerea nu se posteşte în 
această săptămână). Săptămâna care 
urmează Duminicii fiului risipitor este una 
obişnuită, în care se posteşte miercurea şi 
vinerea, iar după Duminica înfricoşătoarei 
judecăţi, în săptămâna numită a brânzei, 

perioada Penticostarului (opt săptămâni nu se consumă carne, ci doar ouă, peşte şi Începând cu Duminica vameşului şi a 
de la Paşti) şi urmează perioadei celei mai produse lactate.fariseului, calendarul ortodox consem-
lungi, Octoihul. Timpul Triodului ţine de la Prima duminică a Postului Mare, a nează intrarea în perioada premergătoare 
Duminica vameşului şi fariseului şi până în Ortodoxiei, era numită în vechime (până în Paştilor. Numită după cartea în care sunt 
Sâmbăta Mare (înainte de Paşti), în total 10 sec. al XI-lea) a proorocilor Moise, Aaron, redate, pe larg, slujbele bisericeşti din acest 
săptămâni care ne pregătesc şi ne provoacă David şi Samuel. Denumirea actuală vine răstimp, perioada Triodului se distinge 
la o sinceră cercetare de sine şi la un serios de la sărbătoarea Triumfului Ortodoxiei prin specificul profund duhovnicesc şi de 
demers al întregii noastre fiinţe pentru asupra tuturor ereziilor, instituită de pocăinţă al conţinutului liturgic, toate 
întâlnirea şi vieţuirea cu şi în Hristos Cel patriarhul Metodie al Costantinopolului la pregătindu-ne pentru patimile Mântu-
răstignit şi înviat. 11 martie 843, pentru a fi sărbătorită în itorului Hristos, dar mai ales pentru 

Din punctul de vedere al cuprinsului, fiecare an în prima duminică a Postului Învierea Sa. Această perioadă se poate 
perioada Triodului se împarte în Dumi- Mare. Atât Apostolul cât şi Evanghelia se asemăna cu un urcuş spiritual al fiecăruia 
nicile pregătitoare, Postul Mare şi Săptă- referă la vechea prăznuire a profeţilor dintre noi, un urcuş spre Înviere. 
mâna Patimilor. Fiecare dintre aceste Vechiului Testament, în frunte cu Moise. Se Etimologic, cuvântul „triod“ provine din 
săptămâni are o temă proprie, care se obişnuieşte în anumite locuri ca în această grecescul triodion , format din cuvintele 
reflectă în lecturile din Sfânta Scriptură zi să se facă procesiuni cu icoane (în „tria“ (), trei, şi „odi“ (), odă, adică cântare 
prescrise în aceste zile la slujbe sau la Sfânta amintirea biruinţei iconodulilor în anul în trei ode/strofe.
Liturghie: Duminica vameşului şi fari- 842) şi să se citească Synodikonul Triodul este una dintre cele trei mari 
seului (Luca 18, 9-14 - prima duminică a Ortodoxiei.perioade ale anului liturgic. Numită şi 
Triodului), Duminica fiului risipitor (Luca perioada prepascală, Triodul precedă (continuare pe pagina 2.)
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 26 violenţă domestică.
februarie 2019 şi au fost adoptate următoarele hotărâri: În Hotărârea nr. 17 s-au aprobat criteriile şi metodologia 

În Hotărârea nr. 10 s-a aprobat deplasarea d-lui primar la de acordare a ajutoarelor de urgenţă persoanelor/familiilor şi  
Bonyhád – Ungaria. copiilor instituționalizați în Casa de tip familial Flüei Szent 

În Hotărârea nr. 11 s-a aprobat alegerea preşedintelui de Miklós din oraşul Borsec, din bugetul local pe anul 2019, care se 
şedinţă. află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, precum 

În Hotărârea nr. 12 s-a aprobat încheierea unui contract de şi alte situaţii deosebite.
asistenţă juridică. În Hotărârea nr. 18 s-a aprobat planul de acţiuni sau de 

În Hotărârea nr. 13 s-a aprobat indexarea impozitelor şi lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim 
taxelor locale pentru anul 2020 cu rata inflaţiei. garantat.

În Hotărârea nr. 14 s-a aprobat situația financiară la data În Hotărârea nr. 19 s-a aprobat Planul anual de acţiune 
de 31.12.2018,  pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL. privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de 

În Hotărârea nr. 15 s-a aprobat bugetul de venituri și Asistenţă Socială Borsec.
cheltuieli pe anul 2019 pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL. În Hotărârea nr. 20 s-a aprobat situaţia financiară la data 

În Hotărârea nr. 16 s-a aprobat stabilirea componenţei de 31 decembrie 2018
echipei mobile, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de 

Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

(continuare de pe pagina 1.)

Duminica a II-a din Postului Mare este dedicată Sfântului Duminicile a IV-a (a Sfântului Ioan Scărarul) şi a V-a (a Cuvioasei 
Grigorie Palama. La Liturghie se citeşte despre vindecarea Maria Egipteanca) ne pun înainte pilda de nevoinţă a acestor doi 
slăbănogului din Capernaum. Pomenirea Sfântului Grigorie Sfinţi, pomeniţi în această perioadă (Sfântul Ioan la 30 martie, iar 
Palama († 1359) ca apărător al isihasmului are o importanţă Cuvioasa Maria pe 1 aprilie). Aceşti doi sfinţi ne însufleţesc cel 
duhovnicească foarte profundă pentru acest post, în care suntem mai mult în această perioadă a Postului Mare - Sfântul Ioan 
chemaţi să ne rugăm cât mai mult şi să încercăm bucuriile unei Sinaitul, prin lucrarea sa, Scara, ne îndeamnă să purcedem pe 
vieţi duhovniceşti, de credinţă, liniştire a minţii şi curăţie. calea virtuţilor, iar Sfânta Maria Egipteanca, prin viaţa sa de 

Duminica a III-a din Postului Mare este închinată Sfintei pocăinţă, este un exemplu de îndreptare şi de sfinţire a conduitei.
Cruci, pe de o parte, prin mutarea în această zi a sărbătorii din 6 Acest timp al Triodului, prin urcuşul lui ascetic, liturgic şi mistic, 
martie, a Aflării Cinstitei Cruci, şi pe de altă parte, pentru ne ajută să păşim pe calea vieţii duhovniceşti. De multe ori, noi 
apropierea jumătăţii Postului, moment în care Crucea Domnului uităm scopul existenţei noastre pământeşti, ne pierdem în „grijile 
se prezintă celui ostenit de nevoinţă ca un popas răcoritor şi cotidiene“ şi revenim la vechiul mod de vieţuire, ce nu mai are ca 
dătător de noi puteri sufleteşti. Începând cu săptămâna a IV-a, se scop primordial „căutarea mai întâi a împărăţiei lui Dumnezeu şi 
adaugă la Liturghie ecteniile pentru cei spre luminare, fapt ce a dreptăţii Sale“.
vădeşte vechea practică a pregătirii pentru Botez a catehumenilor. Pr. Nicolae Ciupudean

fotografii: Pr. Nicolae Ciupudean
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La Valea Mariei, Negrești-Oaș, a avut loc, în perioada 17-
20 februarie 2019., Consiliul Director AOR- Asociația Orașelor 
din Romania.

Au participat peste 30 de primari ai orașelor mici si 
mijlocii, miniștri, secretari de stat, alți decidenți locali si centrali, 
alături de președintele Mădălin Ady Teodosescu, președintele 
executiv Ionel Chirița, prim-vicepreședintele Gabriela Florica 
Tulbure, Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești-Oaș, 
respectiv secretarul AOR Mik József, primarul orașului Borsec. 

Conform celor expuse de primarul nostru, în cadrul 
consiliului s-a discutat despre situația bugetelor locale pe anul în 
curs, cât și despre eventualele proiecte de dezvoltare care vor fi 
implementate în cursul anului de către orașele membre AOR. 
„Situația bugetelor nu este atât de roz precum se vehiculează în 
cercurile guvernamentale. Orașele mici și mijlocii se vor 
confrunta cu mari probleme financiare și în acest an” – a declarat 
edilul.

Următorul eveniment AOR este adunarea generală, care 
va avea loc între 25-26 martie.

DEOCAMDATĂ NU-I LOC DE OPTIMISM!

Rédai Botond
foto: facebook.com/primariaborsec

Despre uriaşul om de zăpadă l-am întrebat pe fostul meu 
coleg de clasă, pe cel care a avut această iniţiativă, pe Virginás 
Győző Zsolt.

Samu îmi povesteşte că această idee a luat naştere într-o 
după amiază, la o discuţie cu Cilián Alex. Scopul a fost să facă ceva  
nou, inedit, care să îndemne populaţia să iasă din case, să fie 
atractiv şi pentru turişti. Discuţia a avut loc încă înainte de a  
ninge, când s-au decis ca omul de zăpadă să fie unul uriaş. Astfel a 
realizat un eveniment pe facebook şi a primit susţinere în această 
idee. 

Au lucrat mulţi la realizarea acestui obiectiv dar nu toţi 
deodată. Sperau ca până de Revelion să fie gata construit dar s-a 
amânat din lipsa resurselor umane. Apoi au primit ajutor şi din 
partea Primăriei Oraşului Borsec şi din partea pompierilor. 
Transportul zăpezii la faţa locului a fost asigurat de către Primăria 
Oraşului Borsec şi Romaqua Group. Momentan recordul la nivel 
European îl deţine un om de zăpadă de 10 metri şi s-a dorit 
depăşirea recordului. Au şi reuşit pentru că omul de zăpadă uriaş 
din Borsec are 11 metri înălţime şi este lat de 10 metri (din 
înălţime s-au pierdut doi metri din cauza căldurii şi a ploilor). 

Astfel, după construirea omului de zăpadă a venit 
ninsoarea, peste zăpada alb cenuşie s-a aşternut o pelerină albă, 
cauciucurile îi acoperă capul, iar braţele parcă îndeamnă turiştii 
să pornească la drum, fie la dreapta, fie la stânga, peste tot vor avea 
o drumeţie frumoasă. 

Omul de zăpadă uriaş din Borsec ne-a arătat tuturor faptul 
că fiind uniţi, orice obiectiv avem se poate îndeplini.

Traducere după: Móga Renáta

OMUL DE ZĂPADĂ URIAŞ

fotografii: Virginás Győző Zsolt
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Marți s-a întrunit pentru a treia oară în acest an consiliul exercițiul financiar pe 2018 al S.C. Dezvoltare Urbana SRL, 
local al Orașului Borsec. Ordinea de zi propusă pentru  ședință  a precum și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al firmei pe 
conținut nu mai puțin de 12 proiecte de hotărâre. anul 2019. 

Poate cel mai interesant proiect de hotărâre se referă la Consilierii au mai adoptat, printre altele, proiecte de 
indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Nu este hotărâri privind planul de acțiuni sau de lucrări de interes local 
vorba de o majorare a taxelor, ci de o indexare a acestora cu rata pentru beneficiarii de venit minim garantat, planul anual de 
inflației, așa cum prevede codul fiscal. Conform datelor statistice acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului 
a Băncii Naționale a României (BNR) rata medie a inflației pe anul Public de Asistență Socială Borsec. 
2018 a fost de 4,6%. Totodată a fost stabilită componența echipei mobile 

La fel de importante au fost proiectele de hotărâre privind pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

O NOUĂ ȘEDINȚĂ A CONSILIUL LOCAL

Rédai Botond

CUPA BORSECULUI – CONCURS DE ATELAJE CANINE 9-10 FEBRUARIE 2019
scurt timp după ce a pornit pe traseu o talpă de la sanie a cedat și s-
a rupt, iar musherul s-a văzut nevoit să abandoneze competiția.

Moca Dan din Cluj Napoca a fost concurentul care a 
participat la două categorii în cadrul aceleiași competiții și a reușit 
performanța de a urca pe prima treaptă a podiumului în ambele 
curse: Traseul a fost foarte bun, zăpada a fost mai bună decât mă 
așteptam, înghețată. În prima zi am rupt sania, am luat o sanie cu 
împrumut și am obținut timpi foarte buni. Prima dată am mers cu 
doi câini cu Pipa și cu Max, și a doua oară cu trei câini, Pipa, Max și 
Maia. Anul acesta și acum doi ani am participat la toate 
concursurile din România inclusiv la Campionatul Mondial din 
Slovacia. Cam la fiecare concurs am fost pe podium. 

Câștigătorul locului I la categoria D2 a fost Don Paul 
Pe parcursul celor două zile de weekend, la Borsec s-a Chetreanu care a participat alături de prietenii săi din rasa 

desfășurat cea de-a XII-a ediție a concursului de sprint cu atelaje samoyed: De vreo șase ani particip la competiții și cam locul întâi 
canine. Competiția a fost organizată de Asociația Sportivă am luat la toate concursurile la care am fost. Anul acesta am 
Molnár, cu sprijinul directorului Romaqua Group Borsec, participat la toate concursurile naționale, mai puţin la Tușnad, 
Asociația Off Road Club Borsec și Primăria Oraş Borsec. Vremea pentru că nu am reușit să ajung, iar de la anul vreau să organizez și 
însorită și călduță pentru luna februarie a ținut cu participanții, în Beliș (jud. Cluj). 
dar și cu spectatorii care s-au adunat curioși să vadă spectacolul Concurentul din Bălan, Grosu Constantin a format o 
oferit mai ales de exemplarele canine de rasă, extrem de frumoase echipă bună cu câinii din diferite rase, împreună obținând locul 
și bine îngrijite. întâi: Am participat la categoria C2, care înseamnă trei, patru 

La start s-au prezentat 11 echipaje înscrise la diferite câini din rasa Malamut de Alaska, Câine de Groelanda și 
categorii din Borsec, Bălan, Siculeni, Sfântu Gheorghe, Cluj Samoyed. Este o categorie mixtă. Traseul a fost bun, nu foarte 
Napoca și Republica Moldova. Concurenții și câinii lor din rasele greu, din păcate zăpada a pus multe probleme concurenților 
Husky Siberian, Malamut de Alaska, Câine de Groelanda și pentru că a avut un strat de gheață deasupra, iar în a doua parte a 
Samoyed au avut de înfruntat zăpada pe o lungime de aproximativ concursului a devenit prea moale iar malamuții, groelandezii și 
4 km, traseul fiind considerat mediu ca dificultate. samoyezii sunt câinii cei mai grei dintre rasele nordice și s-au 

Dacă pe parcursul competiției de sâmbătă competiția a afundat în zăpadă. Nordicii după vârsta de 1 an, ca și toți câinii de 
decurs fără niciun incident, duminică după startul dat de către talie mare mănâncă o dată pe zi. Noi le dăm iarna hrană pentru 
arbitrul Dănuț Bordanciuc, doi dintre participanți au trecut câini sportivi. Este o hrană uscată specială ce conține un nivel de 
experiențe mai puțin plăcute. Concurentul care a reprezentat proteină mai mare decât de obicei. Câinii fac parte din familie și le 
Republica Moldova a suferit o mică accidentare la piciorul stâng, dedicăm timp în primul rând lor. Acesta este un hobby și este 
pe fondul unei traume mai vechi. În schimb, unul dintre foarte costisitor, implică foarte mult timp și pasiune.
concurenții din Borsec, Mihai Schiller, a avut parte de ghinion. La 

foto: facebook/Mariana Vrabie

(continuare pe pagina 5.)
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Cu piciorul suferind, Covali Alexandru din Chișinău, organizat în 2010 în Slovacia, unde am concurat alături de doi 
înscris la categoria D1 a ocupat locul III pe podium: A fost cam câini din rasa husky siberian, la categoria D1.
greu pentru că zăpada e cam înghețată. Eu am suferit un Până în prezent, musherul din Borsec se mândrește cu 
traumatism cu vreo trei zile înainte și am venit totuși așa, chiar aproximativ 50 de premii și diplome obținute la diferite 
dacă m-a durut foarte tare. Am mai participat la concursuri de concursuri. Inedit este faptul că și fiica sa de 15 ani, Bernadette 
iarnă și de vară în Ungaria, voi participa la concursurile din Molnar a participat la concurs și a obținut locul IV la categoria D1. 
Ucraina și sper să revin aici în România, pentru că mie îmi place Tânăra a urcat prima dată pe sania trasă de câini la vârsta de 12 ani, 
foarte mult aici. învățată de tatăl său, iar de aproape 4 ani participă la fiecare 

Molnár Sándor, cel care a organizat evenimentul, a urcat concurs care se organizează.
pe podium pe locul II: Am participat la toate competițiile În Harghita, sunt doar 3 femei musher, Bernadette Molnar 
naționale, organizate la Bistrița Năsăud, Tihuța, Băile Tușnad, din Borsec, Tikosi Emoke Kincso din Sfântu Gheorghe, și încă o 
Ciumani și inclusiv Borsec. Consider că cea mai mare tânără din Ciumani.
performanță a fost participarea la Campionatul Mondial, 

Este o plăcere să vedem că fluxul turistic în staţiunea Borsec București și Mureș. Sosesc mulţi oaspeţi şi din Ungaria, Budapesta 
este în creștere de la an la an. Acest lucru l-au remarcat proprietarii şi este în prim plan, dar sosesc şi din Bácsalmás și Pilisvörösvár, 
administratorii de vile, pensiuni şi restaurante, personalul Centrului Debrecen, Dunakeszi și Sashegy. De asemenea şi oaspeți din Cehia şi 
Naţional de Informare şi Promovare Turistică, chiar și populația în din Israel au vizitat expoziția noastră de istorie locală. Oaspeţii din 
sine. Acest lucru poate fi explicat prin dezvoltarea infrastructurii pe Republica Moldova nu vizitează muzeul, dar cu atât mai mult 
care o are orașul nostru și atenția gazdelor care încearcă să organizeze vizitează atracţiile turistice naturale din staţiune. Sunt din ce în ce mai 
programe pentru oaspeții lor pentru ai face să se simtă bine. În multe multe grupuri care ne vizitează, care din păcate aici petrec doar o 
cazuri, aceștia sunt tratați ca şi cum ar fi membri ai familiei. Oaspeții jumătate de zi, cei mai mulţi având cazare la Durău. Ar fi bine ca pe 
sunt mulțumiți de curățenia orașului, parcurilor , traseelor turistice şi viitor aceste grupuri să aleagă cazare în staţiunea Borsec. 
de ospitalitatea gazdelor. Adresez mulţumiri pensiunilor şi vilelor: Riki, Bella, Sport, 

Răsfoind caietul de impresii al Muzeului, pot spune că Korona și Fitness, care își trimit în mod regulat oaspeții la Muzeu. Îmi 
majoritatea oaspeților sunt români, ceea ce este firesc. În vârful pare rău dacă am uitat pe cineva.
clasamentului se situează turiştii din judeţul nostru, urmaţi de Sperăm ca anul acesta să ne putem bucura şi de prezenţa mai  
oaspeţi din: Iași, Bacău, Botoșani, județul Neamț,  Arad, Cluj, multor oaspeţi.

CREŞTEREA FLUXULUI TURISTIC

Elevii clasei a VIII-a A, în cadrul orelor de biologie au avut 
de realizat un apel intitulat "Scrisoare deschisă pentru 
concetăţenii mei" pe tema ocrotirii unui ecosistem acvatic. Elevii 
au argumentat importanţa ecosistemelor acvatice, au precizat 
care este starea actuală din zonă şi din ţară, au utilizat date 
concrete, unele chiar observate de ei personal.

Vă prezint ceea ce au lucrat elevii, mesajul lor. Doar prin 
educaţie şi muncă putem să contribuim la dezvoltarea durabilă a 
mediului în care trăim. 

"Dragi cetăţeni,
Vă rugăm să încercaţi să păstraţi curăţenia în toate apele 

din România, dar în special în Dunăre.În Dunăre se află o 
mulţime de vieţuitoare. Printre acestea: păsări (pelicani, lebăda, 
cormoranul, lişiţa), peşti (morunul, cega, scrumbia de Dunăre, 
şalăul, carasul, linul, somnul) şi mamifere (nurca, vidra şi nutria). 

OCROTIREA ECOSISTEMELOR ACVATICE 

Viorela Gherasim Sursa: www.ziarharghita.ro

(continuare de pe pagina 4.)

(continuare pe pagina 6.)
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În zonele mlăştinoase găsim mistreţul, dihorul, căprioara. acest lucru, dar gândiți-vă puțin, dacă viețuitoarele acvatice mor, 
Sunt două specii rare: şacalul şi pisica sălbatică. se întâmplă un dezechilibru ecologic iar acest lucru înseamnă o 

România este o ţară frumoasă aşa că aveţi grijă de ea. posibilă invazie a gândacilor, musculițelor și restul viețuitoarelor 
Opriţi braconajul şi vânatul. Cu respect." (Acojocăriţei care au fost oprite să se înmulțească exagerat, de viețuitoarele 
Alexandra) acvatice.

Delta Dunării a fost înființată în anul 1991, având o 
"Dragi oameni, suprafață de 5762,16 km, acesta este a doua ca mărime și cea mai 
Poate uneori ne este greu să aruncăm toate mizeriile la bine conservată dintre deltele europene. Delta Dunării este 

coşul de gunoi. Însă gândiţi-vă ce favoare i-am face noi planetei. clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și 
Râurile nu ar mai fi infectate, animalele şi plantele ar avea un mod ca parc național în taxonomia internațională a IUCN.
de viaţă mai bun. Să ne gândim că în râurile şi lacurile din ţara Marea Neagră este o mare de tip interior fiind mărginită de 
noastră sunt foarte multe deşeuri. Dacă noi oamenii am putea țările Ucraina, România, Bulgaria, Turcia, Georgia și Rusia. 
ajuta planeta cu ceva, să ştiţi că ea ar vrea doar să avem grijă şi să Suprafața ei este de 423.488 km, având o adâncime maximă de 
nu aruncăm gunoaie peste tot. 2211 m. Salinitatea Mării Negre este de 22,03 g/l/%." (Gioadă 

Să avem grijă de planeta noastră, ea încă nu ne-a arătat tot Cătălin)
ce are, însă noi încet încet o facem să nu-şi mai deschidă aripile şi "Dragi cetăţeni,
să ne conducă spre o viaţă sănătoasă fără deşeuri în jurul nostru." Zi de zi auzim vorbindu-se fie în jurul nostru, fie prin 
(Andraş Andreea) canalele media despre "viaţă sănătoasă". Cu toţii ne-am dori să ne 

"Dragi cetăţeni, putem bucura de o viaţă sănătoasă! Puţini însă ştiu şi 
Să nu mai poluăm natura şi apele, ca să nu ne îmbolnăvim. conştietizează că ceea ce e în jurul nostru este "viaţă". De exemplu: 

Să nu mai aruncăm deşeurile pe jos, în ape ci la coşul de gunoi. aerul curat pe care avem binecuvântarea de a-l respira, natura 
Sper să nu mai poluăm apele şi natura." (Duşa Cristian Iulian) îmbrăcată în veşnicele-i haine verzi, şi mai presus de toate, apare şi 

apa – esenţa vieţii.
"Dragi oameni, Renumele acestei localităţi se datorează în mare măsură 

Nu poluaţi apele pentru că vieţuitoarele acvatice pot muri din calităţilor deosebite a apei.
cauza mizeriilor pe care le aruncaţi în ape. Puneţi-vă voi în locul Ce facem noi oamenii obişnuiţi pentru a păstra izvoarele, 
lor, să vedem, v-ar cădea bine?" (Duşa Ilie Bogdan) apele curgătoare cât mai curate, cât mai pure?

Protejarea ecosistemului acvatic este o problemă de actualitate şi 
"Scrisoare deschisă ar trebui să devină una prioritară pentru fiecare comunitate. Apa 
Atenție! Ocrotiți sistemele acvatice pentru a nu duce înseamnă viaţă!

Pământul într-o stare de paragină în care nimeni nu ar vrea să Să susţinem ecosistemele acvatice, evitând amplasarea sau 
locuiască. Nu v-ați gândit puțin că atunci când aruncați un deșeu deversarea de orice fel pe albiile pâraielor. Să protejăm "cartea de 
în apă aceasta nu dispare în mod natural, ci afectează viețuitoarele vizită" a Borsecului cât mai curată!" (Hângan Simion)
ce trăiesc în acel mediu. Posibil că nu vă interesează prea mult 

(continuare pe pagina 7.)

(continuare de pe pagina 5.)

fotografii: Mik Victor
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CONFECŢIONEAZĂ UN CUIB, NU O CĂSUŢĂ
Suntem obişnuiţi să cumpărăm căsuţe specialiști.

de păsări din magazine, iar mare parte Prima dintre ele este cea a cuibului de 
dintre ele nu au absolut nimic în comun tip A, pentru pițigoi sur și pițigoi albastru. 
cu ceea ce le trebuie păsărilor. Are intrarea de 28 de mm, mai mică decât 

Diferenţele sunt imense. Căsuţele sunt cel de tip B, tocmai pentru că păsările sunt 
inutile, au doar scop decorativ, în timp ce mai mici. Dacă un pițigoi albastru ocupă 
un cuib artificial chiar le este de un real acest cuib, el nu mai poate fi alungat de o 
folos păsărilor. Cum le diferențiați? altă specie, deoarece intrarea este mult 
Simplu! prea mică. Nu ar încăpea o pasăre mai 

1. Căsuțele au un băț de aterizare lângă mare. Nu pot intra prădătorii. Cuibul este 
intrare. Bățul este inutil. Nu le ajută cu de ajuns de mare pentru ca puii să crească 
absolut nimic, ba chiar le creează fără să fie deranjați.
probleme. Acel băț poate fi folosit de ciori A doua schemă de cuib este cea pentru 
sau de alţi prădători ca punct pe care să se tipul B. Este un cuib artificial cu o intrare 
așeze, iar de acolo vor scoate ouăle sau mai generoasă - 32 de milimetri. Asta 
puii. înseamnă că poate fi ocupat și de pițigoiul 

2. Intrarea prea mare. mare, de vrabia de câmp, dar şi de 
Un pițigoi nu are nevoie de o intrare cu capîntortură sau țiclean.

diametrul de 10-15 centimetri. E MULT, În schemele prezentate (desenul îi 
mult, mult prea mare. Prin acel orificiu, suficientă. Păsările își aduc material de aparține Elenei Laura Sima) aveți 
orice prădător le poate scoate ouăle sau cuib și acesta nu ar încăpea acolo, alături măsurile necesare pentru ca anul acesta să 
puii. Păsările au nevoie de un orificiu pe de pui. Mai mult, puii nu au unde se feri de puteți să le oferiți păsărilor din grădină 
măsura lor, să poată intra părinții și nici o prădători, dacă aceștia atacă. sau din livadă Prima Casă adevărată, un 
altă specie care să îi alunge sau să le Din aceste trei mari motive, o căsuță loc unde să își poată crește puii.
distrugă ouăle. de păsări nu ajută păsările. Este doar Folosiți schemele, construiți un cuib!

3. Dimensiunile prea mici. decorativă. Vă invităm să vă construiți 
O căsuță de păsări are dimensiuni propriile cuiburi pentru păsările din 

mult prea mici. Adâncimea nu este grădină și parc, după scheme verificate de 

"Dragi cetăţeni, reflecte în el Masivul Ceahlău. În special, în serile de vară, putem 
Aveţi mare grijă de planetă. Aruncaţi mizeriile la gunoi. admira joaca peştilor chiar la suprafaţa apei. Doar privind aceste 

Dacă vedeţi pe cineva aruncând ceva pe jos, atenţionaţi-l. vieţuitoare suntem cuprinși de o linişte pe care nu o găsim în altă 
Încercaţi să strângeţi gunoaiele de pe jos şi să le aruncaţi la coşul parte. 
de gunoi. Este foarte important să avem grijă de planeta noastră." Din păcate,  în acest loc ajung zilnic o mulţime de gunoaie pe 
(Kolozsi Denisa) care noi, oamenii, le aruncăm în apele curgătoare ce duc direct în 

lac. Chiar de la noi de la Borsec ajung în Lacul Izvorul Muntelui o 
"Dragi concetăţeni, mulţime de peturi, pungi de plastic şi alte mizerii. Toate acestea 
Sunt o elevă de clasa a VIII-a şi o mare iubitoare de afectează în primul rând peştii din acest lac iar despre aspectul 

natură. Suntem norocoşi că ţara noastră este înzestrată cu multe acestor mizerii nici nu are rost să vorbesc. În apropierea 
bogăţii naturale. Din păcate nu toţi ştim să preţuim aceste barajului este amenajat un port turistic iar de cele mai multe ori 
minunăţii şi nici nu ne dăm interesul să păstrăm natura curată şi priveliştea minunată este afectată de peturi plutitoare.
să o protejăm. Prin această scrisoare, rog toţi concetăţenii să aibă o grijă 
Nu departe de noi, ne putem bucura de o oază de linişte şi mai mare, unde aruncă ambalajele după ce au savurat conţinutul 
anume: un ecosistem acvatic de apă dulce, mai exact Lacul acestora. Vă mulţumesc anticipat!" (Leopold Morena)
Izvorul Muntelui, în judeţul Neamţ. Acest loc are onoarea să 

Cotrigăşanu Cristina-Elena

(continuare de pe pagina 6.)

Sursa: Site: Societatea Ornitologică România, 
https://www.sor.ro/ro/noutati/

Confectioneaza-un-cuib-Nu-o-casuta.html
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Continuând subiectul din numărul orășanul are posibilitatea să dea din sine. Cafeaua o beau fără lapte și fără zahăr 
precedent al publicației, mai zăbovim puțin întâmplare peste o cafenea, să intre și să bea o (excepție făcând ocaziile când beau cafea la 
în universul cafelelor pentru a afla una-alta cafea, să-i placă și așa începe să îl intereseze ore târzii, atunci pun lapte). Am o râșniță 
despre băutura care ne pornește motoarele în cafeaua de specialitate, care vine cu un preț manuală, iar cafeaua o cumpăr de la prăjitorii 
fiecare dimineață. Ne-am așternut la taclale diferit decât cele cu care suntem obișnuiți să de specialitate, care importă cafea verde de la 
cu barista Ada Băciuc-Răscol, nu demult dăm pe o cafea. În mediul rural nu prea ai ferme mici, cu caracteristici clare ale bobului 
stabilită la Borsec, pentru a afla câteva dintre cum să dai peste o astfel de cafenea pentru că de cafea. Preferata mea este cafeaua din 
numeroasele aspecte ce țin de procurarea, nu s-a gândit nimeni să deschidă una. În rest Etiopia, în care găsesc note de citrice și de 
pregătirea și savurarea cafelei. obiceiurile sunt cam aceleași: cafea la ibric, iasomie.

F.E.: Ce înseamnă barista, ce presupune cafea scurtă și cafeaua lungă – un concept F.E.: Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să 
această meserie? inventat cam exclusiv pe teritoriul României, stăm de vorbă! 

A.B.-R.: A fi barista înseamnă în primul în alte țări au alte denumiri și alt mod de A.B.-R.: Mulțumesc pentru interviu.
Fazakas Emeserând o pasiune nemărginită pentru cafea, de preparare, deci sunt produse diferite.

la bob și până ajunge în ceașcă. Înseamnă să F.E.: Deci oamenii locului, atunci când își 
arăți respect producătorului de cafea, prin pregătesc cafeaua acasă, folosesc una dintre 
rigoarea cu care prepari fiecare ceașcă de metodele: la ibric, la aparatul de moka, cel cu 
cafea, asta după ce a fost prăjită cu foarte mare filtru sau la espressor... Ce le poți recomanda 
atenție și dragoste de către o altă persoană pentru a obține ce-i mai bun într-o cafea?
importantă din acest lanț, și anume prăjitorul A.B.-R.: Fiecare metodă are pașii ei de 
de cafea. Iar în al doilea rând înseamnă să te urmat pentru a extrage ce-i mai bun din cafea, 
specializezi în arta preparării, prin cursuri. ar fi prea mult să spun aici despre fiecare. Un 
Există școli pentru acest lucru. Am urmat sfat prețios: cafeaua trebuie măcinată chiar 
două module din șase, și învățarea nu se înainte de preparare, altfel își pierde foarte 
oprește niciodată. multe uleiuri volatile care îi dau savoarea 

F.E.: Există vreun aspect anume al acestei inconfundabilă.
activități de care-ți place să te ocupi în mod F.E.: Ai recomandări și în privința laptelui 
deosebit? cu care mulți își lungesc cafeaua?

A.B.-R.: Pe lângă faptul că îmi pun toată A.B.-R.: Să fie lapte încălzit, știu că și eu de 
atenția în prepararea cafelei, când o ofer nenumărate ori îmi pun laptele rece, dar 
clientului, îmi place să și spun povestea din cafeaua se bea caldă și ca să nu o răcim brusc 
spatele ceștii de cafea. Și îmi place să descopăr este nevoie ca și laptele să fie cald. Când un 
că din ce în ce mai mulți oameni sunt barista face o cremă de lapte, temperatura 
interesați să bea o cafea mai înalt calitativă acesteia este în jur de 60 de grade Celsius și 
decât cea de pe piața de larg consum, intrând cafeaua preparată la espressor va avea cam 90. 
într-o cafenea ce promovează cafeaua de Și tot poate fi consumată la câteva secunde 
specialitate. după preparare.

F.E.: Cum ai defini obiceiurile băutorilor F.E.: Aș vrea să știu care este metoda ta 
de cafea? Care sunt diferențele între preferată de a-ți pregăti cafeaua și dacă ai 
obiceiurile cafegiilor din mediul urban și vreun producător preferat de cafea.
rural? A.B.-R.: Îmi prepar cafeaua la filtru 

A.B.-R.: Să știi că nu diferă fundamental. japonez, V60. Îmi place claritatea cafelei, 
Singura diferență pe care o văd eu este că aroma pe care o extrag și ritualul preparării în 

LA POVEȘTI CU AROMĂ DE CAFEA

ŞAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din 

ziarul local Izvoarele din luna ianuarie 2019:
1Ce7+!-Dxe7 (daca 1-Rh8 2Dxh7+!!-Rxh7 3Th5 
mat) 
2Dxh7+!!-Rxh7 
3Th5+-Rg8 
4Th8 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.

CNIPT Borsec 

(Rezolvare Vodă Costel)

Albul mută și câștigă!!!

Naşteri
András Szófia Dalma      06.11.2018.
Vaida Edan Nicholas       15.12.2018.
Fazakas Zenke Zelma      22.12.2018
Decese
Cotrigășanu Vasile     01.01.1955 -   03.02.2019.
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