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Joi, 7 martie 2019, s-a desfășurat
activitatea de audiențe a Prefectului
Județului Harghita pentru cetățenii
orașului Borsec și pentru cei din comunele
Corbu și Tulgheș. În același timp Jean
Adrian Andrei s-a întâlnit și cu primarii
localităților amintite. Cu această ocazie iam adresat câteva întrebări edilului.

-Care a fost scopul vizitei dumneavoastră în Borsec?
- Începând cu această lună am decis sămi desfășor audiențele în orașele și municipiile din județ. Borsecul este prima
locație în care ne-am deplasat, invitând și
primarii, respectiv cetățenii din Tulgheș și
Corbu. Am hotărât acest lucru în primul

rând pentru a veni în sprijinul cetățenilor,
să ușurăm practic legătura dintre instituția
prefectului și cetățean.
- Care au fost problemele pe care le-ați
identificat în cadrul discuțiilor de astăzi?
-Am identificat mai multe probleme în
această zonă. În primul rând chestiuni de
infrastructură, care țin de administrarea
direcției naționale de drumuri. Probleme
cu microbuzele școlare, care sunt deteriorate de drumurile care nu sunt întreținute
așa cum ar fi trebuit să fie. Am discutat de
drumul județean 127A care face legătura cu
județul Neamț și demersurile pe care trebuie să le facem pentru reabilitarea sectorului respectiv de drum în lungime de 10
kilometri.

-Vorbiți de demersuri concrete. Care ar
fi acestea?
- Intervenție la direcția regională de
drumuri de la Brașov de care județul
Harghita aparține. Având în vedere că în
această zonă nu au fost efectuate de mult
investiții, acestea vor trebui făcute și incluse în programul anual și în planul de
acțiune în ceea ce privește întreținerea și
repararea atât a drumurilor cât și a
podurilor și a podețelor. Este în obligația
celor de la drumuri naționale să se aplece
puțin și pe această zonă.
-Ce alte aspecte ați mai luat în discuție?
-Am discutat și cu reprezentantul
ocolului silvic despre drumurile forestiere
și despre necesitatea ca acestea să fie
predate la autoritățile publice locale.
Pentru că atât direcția silvică, cât și ocoalele
silvice sunt în imposibilitatea de a le
întreține. Știm foarte bine că pe aceste
drumuri există circulație destul de mare, de
tonaj, dar sunt și drumuri forestiere care
pot simplifica foarte mult și unele trasee.
Mai mult decât atât, am discutat și despre
legea fondului funciar. Adică despre
modificarea legii 18, articolul 27, alineatul
2, care se referă la terenurile aferente
locuințelor proprietarilor. Am realizat o
propunere de modificare a actelor normative pe care am înaintat-o tuturor parlamentarilor din județul Harghita, pentru ca
această modificare să se întâmple. La ora
actuală titlul de proprietate nu se poate da
decât pe terenul care este sub casa de locuit,
legiuitorul nefăcând nici-o remarcă la
grădina sau celelalte terenuri de lângă casa
(continuare pe pagina 2.)
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- Care ar fi aceasta?
- Este vorba de o familie de aproape 20 de persoane
care creează probleme de delicvență juvenilă și de
infracționalitate în oraș. Probleme pe care poliția le poate
gestiona, însă trebuie găsită o soluție pe termen lung, probabil
o altă locație unde urmează să fie mutați. Vorbim de o singură
familie care are 20 de membri, dar care creează multă
probleme fiindcă copiii sunt deja majori, nu au venituri și
apelează la furturi și alte acțiuni care vin în contradicție cu
legea.
- Ce părere aveți despre proiectele de dezvoltare ale
orașului Borsec?
- Orașul Borsec sigur că face parte din orașele care vor
să aibă dezvoltare și l-am felicitat pe domnul primar pentru
modul în care conduce această comunitate. Este de mare
interes finalizarea complexului balnear, sperăm ca în acest an
să putem să discutăm despre darea lui în folosință. Pentru că
cetățenii așteaptă acest lucru, și mai mult decât atât, ar veni
niște sume considerabile pentru acest oraș. Vorbim de un
oraș vechi, cu istorie, și depinde doar de consiliul local, de

finanțare, de preocupare pentru ca această urbe să se ridice
din nou la standardul pe care îl avea înainte.
- S-a discutat despre problema vilelor vechi aflate în
stare avansată de degradare?
-Nu am discutat acest aspect. Însă în cazul vilelor vechi
trebuie să avem mai multe abordări. Pe de o parte sunt vile
care sunt în proprietatea unor cetățeni care nu-și au
domiciliul nici în județ. Și sunt vile care sunt clădiri istorice
protejate de legile în vigoare și pe care nu poți să le reabilitezi
decât dacă ai aviz special de la ministerul culturii. Aici este o
problemă pe care nu poate s-o rezolve domnul primar, trebuie
s-o rezolve proprietarii acestor imobile.
- Care ar fi soluția dacă aceste persoane nu pot sau nu
vor să rezolve această situație?
- Soluția ar fi să se găsească o cale de mijloc împreună
cu autoritatea publică locală și să se înțeleagă necesitatea
reabilitării cât de cât a imobilului respectiv, care nu face cinste
peisajului general. Nu poți să ai o dezvoltare în centrul
orașului, iar pe margine să ai doar vile cărora le cade
acoperișul și pereții.
Rédai Botond

BORSEC, EXEMPLUL POZITIV
Situația bugetului, temele politice curente și
combaterea emigrării tinerilor au fost aspectele discutate joi
de către Csaba Borboly, președintele Consiliul Județean
Harghita în cadrul emisiunii de limba maghiară intitulată
„În vizită” al postului public de radio din Târgu Mureș. Edilul
a menționat ca un exemplu pozitiv orașul Borsec, unde
primăria a luat măsuri concrete pentru sprijinirea tinerilor.
Potrivit președintelui, este foarte greu de lucrat în
condițiile în care nici la sfârșitul lunii februarie nu există un
buget public național aprobat. „Nu putem lucra în locul
guvernului” – a explicat Borboly, denotând faptul că
activitatea partidelor de guvernământ creează incertitudine
în țară, incertitudine care este extrem de dăunătoare.
Borboly a subliniat faptul că, chiar și în aceste condiții
instituția pe care o conduce face eforturi mari pentru
combaterea emigrării tinerilor. „Deși influența noastră poate
fi numai indirectă, totuși am lansat numeroase programe care
reprezintă un pas înainte în acest sens.” Potrivit dânsului,
multe programe sunt puse în aplicare în cadrul liceelor și
universităților, iar scopul acestora este să îndemne tinerii să-

și câștige existența acasă, și chiar oferă soluții în acest sens. Un
rol important joacă în acest demers agenția de dezvoltare
subordonată consiliului județean, care oferă servicii de
sprijinire și de consiliere tinerilor întreprinzători.
Potrivit președintelui, în combaterea fenomenului de
imigrare joacă un rol important primăriile și consiliile locale.
A menționat ca exemplu pozitiv în acest sens orașul Borsec,
care în ultimii ani a reușit să doneze tinerilor din localitate
terenuri dotate cu utilitățile necesare pentru construcția de
case de locuit.
„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 József Mik.
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
restrângerea migrației tinerilor din oraș.
Rédai Botond
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FINANȚARE EUROPEANĂ DE PESTE 1 MILION DE LEI
PENTRU REABILITAREA PRIMĂRIEI BORSEC

Pe data de 18 martie primarul Mik József și Simion Crețu,
directorul general al Agenţiei de Dezvoltare Regională
Centru, au semnat contractul de finanţare a proiectului
„Creşterea eficienţei energetice a clădirii Primăriei Borsec”
cu fonduri disponibile prin Programul Operaţional Regional
(POR), Axa prioritară 3, „Sprijinirea tranziţiei către o
economie cu emisii scăzute de carbon”. Valoarea proiectului
este de 1,093 de milioane de lei, cu o participare de aproape
200.000 de lei a bugetului local, durata de realizare fiind de 24
de luni.
În principal, este vorba despre îmbunătăţirea izolaţiei
termice a anvelopei clădirii; utilizarea resurselor regenerabile
pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru

încălzirea şi prepararea apei calde de consum; înlocuirea
corpurilor de iluminat existente cu corpuri cu eficienţă
energetică ridicată şi durată mare de viaţă.
„Vom fi mai aproape de a avea o primărie verde, în
adevăratul sens al cuvântului, prin reducerea emisiilor de
carbon“ a subliniat primarul Mik József, menţionând că etapa
următoare constă în realizarea procedurilor de organizare a
licitaţiei pentru desemnarea firmei care va efectua lucrările.
Odată cu lucrările de reabilitare termică se va efectua și
modernizarea parterului primăriei. Scopul este de a
îmbunătăți serviciile oferite publicului prin crearea unui
spațiu unic de acces. Așa numitul „biroul unic“ va fi
conceput ca spaţiu destinat exclusiv lucrului cu publicul.
Astfel, cetăţeanul nu trebuie să mai parcurgă o cale dificilă
pentru obţinerea informaţiilor sau documentaţiilor necesare
şi să ia contact cu numeroşi funcţionari.
Prin intermediul biroului unic, primăria dorește să ofere
posibilitatea soluţionării rapide a cererilor cetăţenilor, întrun spaţiu deschis şi primitor. Cetăţeanul este informat cu
promptitudine, creşte gradul de transparenţă decizională, dar
şi gradul de responsabilitate juridică a administraţiei publice
faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative. De
asemenea, pe lângă reducerea timpului de soluţionare a
cererilor cetăţenilor, se urmărește şi prevenirea aglomerării
sau suprasolicitării compartimentelor de lucru cu publicul,
cât şi eliminarea aşa-numiţilor timpi morţi. Costurile acestei
investiții se vor afla numai după finalizarea proiectului
tehnic. Toate lucrările se preconizează a începe în toamnă.

GALA ANIVERSARĂ AOR
Asociația Orașelor din România a organizat, în
perioada 24-26 martie 2019, ședința și Gala aniversară “25 de
ani de activitate”, eveniment ce a reunit invitați de marcă,
primari, membri-fondatori, miniștri, secretari de stat,
parteneri. Ședința aniversară a avut loc pe 25 martie, la Teatru
Național “I.L.Caragiale" din Bucuresti.
Tot pe 25 martie, Președintele României, Klaus
Iohannis, s-a întâlnit cu primarii AOR în cadrul dezbaterii
“Viitorul orașelor românești în contextul european al
conceptului de dezvoltare locală”, la Phoenicia Grand Hotel
București.

sursa: facebook.com/primariaborsec
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BUNA VESTIRE, BUCURIA ÎNTREGII ZIDIRI

foto: Pr. Nicolae Ciupudean

Venirea lui Dumnezeu în lume şi între oameni prin
Întruparea Fiului Său este chipul cel mai înalt al iubirii Preasfintei
Treimi faţă de neamul omenesc. Acest adevăr teologic îl
sărbătorim la Buna Vestire. Praznicul împărătesc este sărbătorit
în fiecare an la 25 martie. Această sărbătoare cade în fiecare an în
perioada Postului Mare şi Biserica acordă dezlegare la peşte.
Buna Vestire, în limba greacă Evanghelismos, în limba
slavonă - Blagoveştenie a Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a fost
sărbătorită la 25 martie încă din prima jumătate a secolului al Vlea, odată cu generalizarea prăznuirii Naşterii Domnului la 25
decembrie. Este prima sărbătoare confirmată în documente
dintre sărbătorile Maicii Domnului. Data acestei sărbători a variat
la început. Astfel, unii o sărbătoreau în ajunul Bobotezei (5
ianuarie), iar în unele Biserici din Apus, ca cele din Spania, Galia şi
Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie.
Părintele profesor Ene Branişte susţine că sărbătoarea a
fost introdusă la Roma de Papa Leon al II-lea (681-683). La
început, aceasta era doar locală şi cu denumirea de sărbătoare a
aşteptării Naşterii Domnului. Variaţia datei de prăznuire a existat
în Apus până în secolul al XI-lea, când data de 25 martie s-a
generalizat în tot Occidentul.
Cel care ne relatează despre acest eveniment biblic al Bunei
Vestiri este Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca, 1, 26-56. Citim în
capitolul întâi al Evangheliei sale că la şase luni după zămislirea
Sfântului Ioan Botezătorul, Arhanghelul Gavriil este trimis din
nou pe pământ, de data aceasta în oraşul Nazaret din Galileea, la o

fecioară cu numele Maria: „Şi intrând îngerul la dânsa i-a zis:
Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între femei!”
Istorisind viaţa Sfintei Fecioare Maria, Sfântul Maxim
Mărturisitorul ne spune că ea nu s-a împotrivit celui trimis la ea
de Dumnezeu: „Nu s-a arătat necredincioasă, dar nici n-a primit
cu uşurinţă cuvântul… nu s-a tulburat la vederea arhanghelului,
căci era obişnuită de nenumărate ori cu vederea sa atunci când
acesta îi aducea hrană în Templu, ci s-a tulburat din pricina
cuvintelor ce răsunau în urechile ei… “Ce fel de închinare poate fi
aceasta?”, căci nu cunoştea adâncimea tainei şi tresărea la această
unire a firii dumnezeieşti cu cea a oamenilor, şi cugeta cum
anume s-ar putea întâmpla aceasta”. Mesajul îngerului continuă:
„… Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Iată, vei
lua în pântece şi vei zămisli şi vei naşte fiu şi numele Lui îl vei
chema Iisus. Acesta mare va fi şi Fiul Celui-Preaînalt Se va chema
şi Domnul Dumnezeu Îi va da tronul lui David, părintele Său, şi va
împărăţi peste casa lui Iacob în veci şi Împărăţia Lui nu va avea
sfârşit”. Uimită de cele ce auzea de la înger, Fecioara rosteşte:
„Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” „Şi
răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi
puterea Celui-Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care
Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema… căci la
Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”. Vedem de aici că actul
întrupării Fiului lui Dumnezeu se face prin participarea Sfintei
Treimi. Puterea Celui Preaînalt indică prezenţa Tatălui, iar
umbrirea Sfintei Fecioare este lucrarea Sfântului Duh, iar Sfântul
care se va naşte din ea este Fiul lui Dumnezeu. Fecioara Maria
primeşte taina prin cuvintele: „Fie mie după cuvântul tău”. Acest
accept al Maicii Domnului exprimă acordul omului cu voinţa lui
Dumnezeu şi deschide calea întoarcerii în Rai de unde am fost
izgoniţi prin neascultarea protopărinţilor Adam şi Eva.
Buna Vestire este împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu,
care s-a dat după căderea lui Adam şi a Evei (Facere 3, 15) şi care se
numeşte protoevanghelie. De aceea, înştiinţarea despre
întruparea Cuvântului lui Dumnezeu este cea mai mare veste în
istorie.
Buna Vestire este, înainte de toate, bucurie. Căci primul
cuvânt pe care Arhanghelul Gavriil l-a grăit către Fecioara Maria,
când a venit să-i aducă cea mai mare veste din istoria omenirii, a
fost „Bucură-te!”. Şi într-adevăr, după primele momente de
tulburare, datorate atât de neaşteptatei veşti, înţelegând că
vestitorul era venit cu putere de la Dumnezeu (căci numele
„Gavriil” se tâlcuieşte „puterea mea este Dumnezeu”), fiinţa
Fecioarei Maria a fost inundată de o bucurie de negrăit, datorită
revărsării şi umbririi harului, mai ales în clipa în care Arhanghelul
i-a zis: „Bucură-te ceea ce eşti plină de har!”
La sărbătoarea Bunei Vestiri, suntem chemaţi şi noi să ne
bucurăm, ca în fiecare an, cu nădejdea sfântă a mântuirii noastre.
Pr. Nicolae Ciupudean
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NOI FINANȚĂRI PENTRU STAȚIUNILE TURISTICE
Stațiunile balneoclimatice vor primi finanțare pentru
proiecte de dezvoltare prin două programe distincte elaborate
de guvernul României. Despre aceste aspecte, cât și despre
construirea bazei de tratament a vorbit primarul Mik József joi,
6 martie, în emisiunea „Cu ce te putem ajuta? a postului Radio
Târgu Mureș.
După cum am putut afla, la solicitarea ministrului
Bogdan Trif, săptămâna trecută la sediul Ministerului
Turismului a avut loc o întâlnire cu cei 34 de primari ai
stațiunilor balneare din țară. În cadrul acestei întâlniri, la care a
participat și primarul orașului Borsec, au fost comunicate
măsurile ce vin în sprijinul autorităților locale pentru
dezvoltarea stațiunilor. Astfel, stațiunile balneo vor primi, în
cadrul planului master, finanțare pentru proiectele pentru
dezvoltarea infrastructurii turistice în cuantum egal cu cea
acordată stațiunilor de interes național. O modificare foarte
importantă în cadrul acestui program este faptul că
documentele trebuie prezentate doar la nivel de studiu de
fezabilitate, fără a mai fi nevoie de proiectul tehnic la depunerea
documentelor pentru finanțare.
În plus, Guvernul României a aprobat programul de
finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea
stațiunilor balneare, unde procentul de finanțare este de 100%.
Acest program este un sprijin financiar important pentru
autoritățile publice locale care vor să investească în
infrastructura turistică balneară.
Mik József: vrem să ne folosim de această șansă
Vrem să depunem cât mai multe proiecte - a declarat în
legătură cu noile programe de finanțate edilul orașului Borsec.
Mik József a explicat faptul că în cadrul planului master ar
putea fi finanțată construirea pistei de bob, al cărei proiect

tehnic este deja finalizat și este eliberată autorizația de
construcție. Totodată, se are în vedere extinderea
infrastructurii de drumuri, construirea mai multor terenuri de
sport și locuri de joacă pentru copii, respectiv extinderea
complexului de schi cu facilități care ar putea permite utilizarea
acestuia și pe timp de vară.
Un aspect important amintit de către primar este
acordarea unui ajutor de minimis pentru firmele din
localitățile cu rang de stațiune turistică. În cadrul acestui
program se acordă un ajutor nerambursabil de 200000 de euro
pentru dezvoltarea afacerilor din aceste localități, firmele
trebuind să asigure un aport propriu de 50 la sută. „Acest
program ar permite firmelor locale să investească în renovarea
vilelor vechi din oraș. Potrivit edilului aceste clădiri constituie o
problemă încă nerezolvată. Unele dintre acestea au fost
renovate, dar încă sunt multe de făcut în această privința. 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.”
În cadrul emisiunii primarul a vorbit și de situația bazei
de tratament. Potrivit edilului, din cauza întârzierii investiției sa ajuns la o stare de nerăbdare din parte factorilor implicați.
Lucrările din interior sunt într-un stadiu avansat, se pare că 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.”
Rédai Botond

CONŞTIENTIZARE
Ce frumos sună acest titlu despre ce vreau azi să vă povestesc!

Fittnes Groove -Cheile Gradistei 2019

În fiecare an, în ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua
Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea
mediului înconjurător. Această mișcare s-a născut în SUA
într-o perioadă când au avut loc mai multe evenimente
deosebite.
Pământul ne este casa din prima zi in care venim pe
lume; ne adăposteşte, ne hrăneşte de mii de ani. Noi de multe
ori uităm acest lucru, poate din cauza grabei şi a problemelor
zilnice ce ne înconjoară.
În ultimul timp, pe reţelele de socializare au apărut
NOI provocări, pe lângă cele vechi, care mi-au captat atenţia.
(continuare pe pagina 6.)
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DESPRE CARNAVALUL ZĂPEZII
În data de 23 februarie, atât borsecenii, cât și turiștii s-au
putut bucura de Carnavalul Zăpezii, eveniment organizat de
Asociația de Schi, Forumul Tineretului, Dezvoltare Urbană
S.R.L. și Papa la Sanyi, cu sprijinul Consiliului Local, al Vilei
Riki și al pensiunilor Korona, Kerek și Fitness. Serbările
Zăpezii, așa cum le știm noi, au câteva zeci de ediții în spate,
dar anul acesta, având în vedere perioada organizării,
fărșangul, evenimentul a fost botezat Carnaval.
Deși nu a beneficiat de publicitate răsunătoare,
numărul participanților a permis derularea programelor de la
baza pârtiei de schi într-o ambianță aproape intimă, mai
familială. Adulții și-au putut încălzi mâinile și grumazul cu un
vin fiert, copii și-au făcut mustăți din ciocolată caldă, până și
trecătorii, curioșii și-au încălzit spiritele cu un păhărel de
Jägermeister. Sub soarele cu dinți și vântul rece de se-mbujora
chiar și omul de zăpadă, băuturile calde le-au venit de hac
tuturor.

Membrii Asociației de Schi au organizat și au vegheat
asupra bunei desfășurări a concursului de schi la care au
participat aproximativ patruzeci de persoane. Pe jumătatea
pârtiei Speranța concursul s-a derulat în funcție de categorii de
vârstă, demonstrându-și cunoștințele atât cei mici, cât și cei
mari.
În orele amiezii, membrii teatrului Figura din
Gheorgheni au ținut un atelier destinat copiilor, în cadrul
căruia piticii iscusiți și-au realizat propriile marionete din
linguri de lemn, pe care le-au și luat acasă.
Atracția orelor târzii a fost petrecerea organizată în
incinta restaurantului de la baza pârtiei. Tehnica de lumini și
de sunet, piesele alese marca DJ Ștefi au evocat acea ambianță
de discotecă de care tinerii din Borsec nu mai au parte decât
ocazional. Nu este de mirare că petrecăreții s-au întors acasă în
zori de zi, nemailuând în seamă frigul crunt care mușca din
dimineața argintie.
Fazakas Emese

fotografii: Biró Richárd

(continuare de pe pagina 5.)

Este vorba de a strânge prietenii, gaşca, trupa, şi cu un minim
de efort să cureţi o parcare, o vale, un parc sau orice suprafaţă
care “deranjează” ochiul din cauza mizeriei. Aşa-i că sună
frumos????!!!!
Aşa cum facem sport conştient, asa trebuie să
conştientizăm că, fără ajutorul nostru, al tuturor, acest loc
numit PĂMÂNT, dacă nu este ocrotit, curăţat, hrănit cu
bunătatea noastră nu va mai rezista mult timp. Trăim într-un
oraş aşa de frumos, mirific, numit BORSEC. Suntem aşa de
norocoşi, dar trebuie să şi avem grijă de acest loc care ne-a
oferit adăpost.
Eu cu fetele mele de la sală ne-am propus ca în luna
aprilie să ne mobilizăm şi să facem 2-3 acţiuni de strângere a
gunoaielor. Pur şi simplu ne cumpărăm mănuşi şi saci mari

menajeri şi ne plimbăm să zicem pe varianta care înconjoară
Borsecul (3,5 km) şi strângem pet-uri şi lucruri aruncate.
Facem şi mişcare dar facem şi un lucru benefic. Nu vreau să
ajungem la polemica aceea că: “dar cine aruncă să strângă” sau
“de ce nu sunt suficiente coşuri de gunoi “ etc. NU! Am văzut
cu toţii, că şi dacă sunt coşuri, de multe ori se aruncă pe lângă şi
degeaba căutăm vinovaţii, aceia suntem tot noi , OAMENII.
În cazul în care vreţi să vă alăturaţi iniţiativei sau
provocării, noi vă aplaudăm şi PĂMÂNTUL la fel!
Şi nu în ultimul rând, vă mai anunţăm că, mişcarea la
sală este în ziua de vineri de la ora 17 la Casa de Cultură - sala de
sus.
Vă aşteptăm cu drag!!!!
Bordanciuc Julianna

Izvoarele / Ediţia V./3.

pagina 7.

ZIUA FERICIRII – 20 MARTIE
În fiecare an, pe 20 martie, se celebrează Ziua
internațională a fericirii. Această zi este sărbătorită la nivel
internațional datorită Adunării Generale a ONU care a
proclamat-o prin Rezoluția 66/281 din 12 iulie 2012.
Este ziua în care nimeni „nu are dreptul” să fie supărat sau
nefericit.
Conform dicţionarului explicativ al limbii române
fericirea este o stare de mulțumire sufletească intensă și deplină.
Căutând online citate despre fericire (citateceelbre.ro), am
întâlnit câteva care descriu foarte frumos această stare:
„Fiecare are în mâinile sale propria fericire, precum artistul are
materia brută, căreia vrea să-i dea o formă.” Goethe
„Drumul spre fericire presupune trei secrete: hotărâre, efort şi
timp.” Dalai Lama
„Fericirea nu e ceva gata făcut, ea vine din faptele tale.” Dalai
Lama
„Nu uita! Îţi trebuie puţine lucruri ca să fii fericit!” Marcus
Aurelius
„Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte, fără să știe că
adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre
vârf.” Gabriel Garcia Marquez
„După cum o zi bine întrebuinţată ne dă un somn liniştit, tot
astfel o viaţă bine folosită ne dă un sfârşit fericit” Leonardo da
Vinci
„Succesul nu este cheia fericirii. Fericirea este cheia succesului.
Dacă-ţi place ce faci, atunci vei avea succes.” Albert Schweitzer
„Fă ceva minunat! Oamenii ar putea imita gestul tău.” Albert
Schweitzer
„Marea afacere și singura în care trebuie să reușești este cea de a
trăi fericit.” Voltaire
„Oamenii sunt atât de fericiți cât se hotărăsc să fie.” Abraham

Lincoln
„Niciun paradis nu e frumos ca acela pe care și-l construiește
omul în sufletul său.” Liviu Rebreanu
„Nu condiția noastră, ci calitatea sufletului nostru ne face
fericiți.” Voltaire
„Dacă vrei să fii fericit, fii!” Lev Tolstoi
Este important să mulțumim oricărui lucru care ne face
fericiți şi să ne concentrăm eforturile pe a răspândi fericire în
lume. #InternationalDayOfHappiness

MESAJUL ȘEFULUI IPJ HARGHITA
Este un moment aniversar important, de sărbătoare
națională a armei Poliției, slujită de-a lungul timpului de camarazi
destoinici și oameni valoroși, care au plătit un preț al timpului, al
armoniei familiei, al sănătății și chiar al vieții – prețul suprem, pe
altarul binelui aproapelui și al comunității.
Către ei, cei ce s-au ridicat la ceruri, se îndreaptă mai întâi
un gând pios și recunoștința noastră, cu dragă aducere-aminte…
Cu mulțumiri și prețuire ne adresăm și veteranilor noștri și
foștilor colegi, dorindu-le bucurii multiple în viața personală,
dragoste, armonie și fericire într-o cât se poate de tihnită,
îndelungată și binemeritată perioadă de pensie!
Iar celor aflați în activitate, camarazilor de arme alături de
care trudim zi și noapte pentru transpunerea în realitate a dorinței
de liniște și pace socială, nu pot să le doresc altminteri decât mie

însumi mi-aș dori: putere de muncă, echilibru și minunată
împletire între o viață profesională presărată cu reușite și realizări
alături de colegi de nădejde și o viață personală cu iubire și
bunăstare în familie, înconjurați mereu de prieteni adevărați, cu
evenimente fericite, în deplină sănătate!
LA MULȚI ANI TUTUROR POLIȚIȘTILOR HARGHITENI!
LA MULȚI ANI POLIȚIEI ROMÂNE!
ȘEFUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN
HARGHITA
Comisar șef de poliție
Mircea - Ștefan IORDAN
Sursa:
https://hr.politiaromana.ro/…/Di…/Profilul_politistului.pptx
facebook: Poliţia Harghita, 25 martie 2019, 11:08

Izvoarele / Ediţia V./3.

pagina 8.

DOLMADAKIA – SĂRMĂLUȚE DE POST ÎN STIL GRECESC
Ingrediente:
250 g foi de viță (proaspete sau în saramură)
4 cepe noi, mărunțite
2 cepe albe mici-medii, mărunțite
250 g orez
câteva fire de pătrunjel verde, mărunțite
câteva fire de mărar proaspăt, mărunțite
câteva fire de mentă verde, mărunțite (o cantitate mai mică decât cea de
mărar sau pătrunjel)
200 ml ulei de măsline
250 ml apă fierbinte
zeama de la 1 + ½ lămâie
sare, piper
Dacă lucrăm cu foi proaspete de viță, le tăiem codița, aruncăm
foile în apă clocotită, le scoatem după 2-3 minute și le introducem direct
în apă rece. Le scoatem, le strecurăm, le ștergem delicat cu un prosop de
bucătărie.
Într-o tigaie măricică punem jumătate din cantitatea de ulei în
care călim ceapa albă vreme de 5 minute. Adăugăm verdețurile și
continuăm să călim tot încă vreo 4 minute, până ceapa se înmoaie.
Adăugăm orezul, sărăm și călim amestecul încă 2 minute. Vărsăm peste
acestea un pahar cu apă și fierbem 10 minute, amestecând din când în
când. Adăugăm piper după gust și punem umplutura de-o parte, până se
răcește de tot.

Pe fundul unei oale încăpătoare, așezăm vreo 3 foi de viță mai
distruse, găurite – așternem patul sărmăluțelor.
Pe o farfurie întinsă sau un fund de lemn, așezăm o foaie de viță
cu dosul în sus, cu codița spre noi. În funcție de mărimea frunzei, punem
o linguriță – o lingură de umplutură în mijlocul frunzei, mai aproape de
noi, după care pliem partea frunzei dinspre noi peste umplutură,
continuând cu părțile laterale, iar la final rulăm frunza de viță până la
capăt. Așezăm sărmăluțele una lângă alta în oală, pe mai multe nivele,
dacă este necesar. Adăugăm apa fierbinte, zeama de lămâie și restul
uleiului de măsline, iar deasupra așezăm, ușurel, o farfurie, pentru a ține
sărmăluțele la locul lor, să nu se desfacă. Acoperim oala cu un capac și
fierbem sărmăluțele pe foc mic, cam 45 de minute.
Dolmadakia nu se servesc fierbinți, este bine să așteptăm până
ating cel puțin temperatura camerei, dar reci sunt chiar mai gustoase. La
servire, se mai pot stropi cu câteva picături de ulei de măsline și se pun
lângă și niște felii de lămâie pentru cei care doresc să fie mai acrișoare.
Cei comozi pot amesteca toate ingredientele din umplutură și să
lucreze astfel, având grijă, însă, ca sărmăluțele să nu fie foarte strânse,
lăsând spațiu pentru orezul care își va mări volumul.
Preparatul este foarte gustos și fără pătrunjel, mărar și ceapă
verde, doar cu mentă.
Este bine să nu punem alt tip de ulei decât cel de măsline – se
pierde esența preparatului.

ŞAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din ziarul local
Izvoarele din luna decembrie 2018.
Rezolvarea:
1Txb8+!-Rxb8
2Dxe5+!-fxe5
3Tf8+-De8
4Txe8+-Td8
5Txd8#matt
Rezolvare: Vodă Costel
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.

Negrul mută și câștigă!!!

Redacția ziarului local Izvoarele urează cititorilor și colaboratorilor ”Paște fericit!”.
Să aveţi parte de linişte sufletească şi să vă bucuraţi de lumina sfântă a acestor Sărbători Pascale.

Informaţii de stare civilă
Decese
Balazs Elisabeta 22.12.1940. - 07.03.2019.
Tofan Iosif
09.09.1946. - 04.03.2019.
Vodă Aurelia
27.06.1945. - 01.03.2019.
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