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centrelor de informare turistică din județ, nu efectuează aceste lucrări punctual. Bani avem, 
putem să ne vindem atracțiile turistice într- s-a primit finanțare și de la Guvern, și de la 
un program comun. Nu putem conecta Consiliul Județean Harghita, doar că pe 
actorii economici, nu putem crea o unitate în atunci firma de construcții a ajuns într-o 
sfera civilă, nu putem să facem înțeles situație financiară în care nu și-a mai permis 
contextul de a fi unit la nivelul unităților continuarea lucrărilor. Din nou au trecut luni 
administrativ teritoriale și cât de important în care nu s-a lucrat pe șantier. Am căutat 
este acest aspect. Aducem în discuție că,în soluții, mereu ne consultam, ce să facem, ca să 
special, tinerii pleacă din localitatea natală, nu pierdem cei 4 milioane de lei primiți de la 
dar facem prea puțin ca ei să aibă motive să Ministerul Turismului și ca să nu treacă alte 
rămână. Vorbim și chiar exclamăm despre luni fără să se avanseze în lucrări. Singura 
turismul de sănătate la nivel național, dar nu soluție a fost ca o nouă firmă să preia lucrările, 
facem mai nimic în această privință. Toată prin contract de cesiune, astfel din septembrie 
lumea își vede de-ale sale, își face treaba și s-a putut continua construirea bazei de 
astfel se pierde alăturarea, modul de lucru în tratament. Dar și așa, s-au tot ivit noi 

La sfârșitul fiecărui an ne oprim și privim comun, astfel nu reușim puținul să îl punem probleme în execuția lucrărilor. Chiar pot să 
înapoi, și punem în balanță cele întâmplate pe laolaltă și să lucrăm ca un tot unitar. Parcă și afirm că zilnic ne-am lovit de astfel de 
parcursul întregului an, a tot ceea ce am totul s-ar sparge în bucăți, s-ar ruina. Oare nu probleme, care necesitau rezolvare. De câteva 
realizat și a ceea ce am fi dorit să realizăm dar simțiți și Dvs. același lucru? săptămâni, s-a ivit o nouă piedică în execuția 
nu am reușit. La fel fac și eu în această lună de Toată lumea dorește să primească totul pe lucrărilor. Conturile firmei din Gheorgheni, 
decembrie 2017, dar de data aceasta diferit moment, suntem tot mai nerăbdători, mai din cauza datoriilor, au fost blocate de către 
față de cum făceam până acum. Trebuie să nervoși, și din ce în ce mai încordați. Asta simt Finanțele publice și pe deasupra au pus 
menționez că a fost un an greu, și de la an la an și la nivelul orașului, și chiar și personal. De proprire și pe contractul de cesiune. Spus pe 
se tot îngreunează lucrurile. Este tot mai greu multe ori mă gândesc, la ce anume ar trebui să românește, nu putem plăti lucrările efectuate 
să facem planuri, să stabilim obiective, să fiu mai atent, ce ar trebui să fac mai bine? Oare de firma actuală, ci vom fi obligați să plătim 
spunem lucruri exacte și perioade limită. de ce nu reușesc în toate precum mi-aș dori? datoriile celeilalte firme. Au depus contestații, 
Privesc întreg județul, întreaga țară, și observ Oare de ce nu se dezvoltă totul așa cum eu mi- și până în februarie s-a suspendat această 
că nu este o continuitate, o siguranță, o linie am propus? cauză dar după aceea nu va mai fi cale de 
sigură de-a lungul căreia să poți înainta; nu Unul dintre cele mai importante lucruri întors. Momentan și pe durata sărbătorilor 
este o strategie care să pună bazele pentru o din viața comunității noastre este finalizarea am căutat și vom mai căuta soluții. Și le vom 
dezvoltare continuă a unei comunități, al unui construcției Centrului de Tratament Spa găsi. Sunt soluții și pentru această problemă.
județ, sau chiar a țării. Totul pare a fi un haos. Wellness. De acest fapt depinde viitorul De ce v-am zis oare aceste lucruri? Din ce în ce 
Toată lumea se grăbește să construiască, să stațiunii balneare Borsec. În anul 2011 am mai des aud de la cât mai mulți că sunt 
realizeze, cât mai mult posibil, dar dintr-o început construcția și atunci am sperat că în nesiguri și incerți, nu mai au încrederea că 
oarecare cauză, cumva aceste acțiuni nu pot doi ani o să și finalizăm. Dar tot ceea ce ține de vom putea finaliza lucrările în viitorul 
forma un întreg. Ne grăbim, alergăm, vrem să greutățile și piedicile la o investiție, noi de apropiat. Știu și persoane care fac haz de 
realizăm și să rezolvăm totul instant, dar toate am avut parte. A avut loc schimbarea de necaz, și nu înțeleg cum de se pot bucura de 
probabil că trecem pe lângă chestiunile guvern care ani la rând ne-a lăsat fără necazul altora, al comunității. Cu cât ne 
importante de care am avea nevoie pentru a finanțare, am sperat și am crezut în simțim mai bine dacă suntem nepăsători, 
realiza cele propuse. Deseori aducem în promisiuni, iar la sfârșitul anului 2015 am luat indiferenți, și mai și vorbim în nume de rău 
discuție localitățile din zona Gheorgheni ca un împrumut, pentru a putea finaliza cele situația dată? Atunci când am început 
un tot unitar, dar dintr-o cauză anume, nu propuse. Între timp a fost necesară inițierea construcția, bineînțeles că am crezut că totul 
ajungem mai departe de cuvinte. Vorbim unei noi proceduri de achiziții pentru va merge strună. Dar din păcate lucrurile nu 
despre turism la nivel județean, dar încă nu instalațiile și echipamente medicale, și noroc au stat așa. Acest lucru însă nu înseamnă că nu 
am putut nici măcar să formăm o rețea a că de atunci și în prezent o firmă serioasă se poate finaliza. 

Gânduri și raport de sfârșit de an
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În ultimul timp m-am tot gândit asupra faptului că, tot ceea ce vor urma, avem speranța că pe data de 22 decembrie cel puțin pârtia 
au distrus după 1989, la schimbarea regimului, la Borsec, cum am principală să funcționeze. Suntem pregătiți și cu restul serviciilor, 
putut să cred că în câțiva ani putem totul reface la loc? Sunt și eu bucătăria din spațiul restaurantului a fost extinsă și sperăm că vom 
nerăbdător, mă și consum, dar în felul acesta nu o să pot rezolva putea reamenaja și patinoarul. Așadar, și anul acesta vom avea parte de 
problema. Pot să mă strofoc și să mă plâng, dar mai degrabă, eu caut sezon de schi și nu trebuie să fie nici un motiv de îngrijorare.
soluții. Mereu le-am spus colegilor, alături de care am început aceste Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă de timp? Pe lângă 
investiții, ca nervozitatea și tensiunea să nu ne limiteze munca, la o munca obișnuită de administrație, mult timp și energie investim în 
anumită problemă să nu căutăm vinovatul, ci să ne concentrăm asupra pregătirea proiectelor de finanțare. Având în vedere că din partea 
găsirii soluțiilor și finalizării centrului de tratament. Guvernului sunt finanțate doar proiecte pentru sistemul de apă  și a 

Eu cred în faptul că în curând vom finaliza construcția. Nu mai celei menajere, precum și pentru reabilitarea infrastructurii de 
vreau să spun un termen limită, am învățat de-a lungul anilor că, drumuri, noi am depus și vom depune  proiecte finanțate de către 
oricând, orice poate să intervină. Dacă suntem uniți, atunci vom reuși. Uniunea Europeană. Am pregătit proiecte care necesită contribuția 

Chiar și acum când scriu aceste rânduri, cei care se plimbă în proprie de 2%. Anul acesta am prevăzut puțin peste suma de 600.000 
zonă, pot vedea că și acum se lucrează. Astăzi s-au montat ochiurile de lei pentru întocmirea cererilor de finanțare și realizarea proiectelor 
sticlă pe cupola cea mare, se construiește casa mică de lemn, acum se tehnice. Scopul este să atragem 45 milioane de lei pentru dezvoltarea 
betonează pereții piscinei exterioare. Lucrările din interior la cele în localitate. 
patru clădiri anexe (tratament în cadă, masaj terapeutic, împachetări În următoarele luni ar trebui să semnăm contractul pentru 
cu nămol, cabinete medicale, administrația) sunt aproape gata. restaurarea Vilei 49, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru 
Aproape toate ușile sunt montate, gresia este pusă, tapeta lipită, este din Alba Iulia. Pentru clădirea care este în proprietatea localității am 
zugrăvitt, mocheta este așternută. Spațiul de la parter unde sunt solicitat o finanțare de aproape 3 milioane de lei. Va fi folosit ca și 
vestiarele, spălătoria și grupurile sanitare pentru personal, este muzeu de balneologie dar se vor putea organiza și alte activități (de 
aproape finalizat. Doar plăci de rigips mai vin puse pe tavan. Întreaga turism, culturale, etc). Doar în acest domeniu se putea aplica 
instalație (încălzire, energie electrică de înaltă și joasă tensiune, proiectul. 
curenți slabi, ventilația, tehnica în piscine, sanitară) este cam la 80% Se pregătește și proiectul tehnic pentru reabilitarea școlii. Prin 
gata. Anul acesta am avansat și în amenajarea spațiului exterior. Avem acest proiect, clădirea școlii va beneficia de reabilitare totală, atât în 
întreaga instalație de apă și de evacuare a apei pluviale. A mai rămas interior cât și în exterior. Vom schimba întreaga instalație de încălzire, 
puțin, dar în mare parte este gata și sistemul pentru apă menajeră. Și electrică și sanitară. La mansardă se va construi o sală cu o capacitate 
aceasta a fost o treabă destul de grea. În proporție de 90% este de 100 de locuri. S-ar reînnoi și interiorul sălii mici de sport precum s-
amenajată infrastructura de acces și a aleilor din împrejurul ar amenaja și curtea școlii. Valoarea proiectului va fi de 7-8 milioane 
construcției. Unde mai avem de lucru sunt: cele două spații wellness, de lei și dorim ca până la sfârșitul lunii martie să depunem proiectul. 
sala de primire și partea coridoarelor, precum amenajarea spațiului Deja am depus proiectul privind ”Reabilitarea termică și 
exterior. Prin urmare mai este treabă. eficientizarea energetică a sediului Primăriei, proiect în valoare de 1,3 

În următoarele luni dorim să vă oferim posibilitatea de a vizita milioane de lei. Deocamdată mai depunem acte de completare la 
Centrul balnear și wellness, să organizăm ziua porților deschise. Să proiect și așteptăm răspunsul. 
veniți ca să vedeți cum decurg lucrările, ce presupune și cum arată Am început să ne gândim și la reabilitarea instalației de 
această clădire și din interior. O să vedeți ce lucrări au fost necesare de iluminat public pe străzile din oraș și extinderea acestora. Până la 
realizat pentru construirea acestor instalații. Parcurgând pas cu pas, o sfârșitul lunii iunie trebuie să depun proiectul în valoare de 4 milioane 
să vedeți cât de spațioasă este această construcție și din interior, față de de lei.
cum pare a fi din exterior. Deja se lucrează la proiectul care privește construirea unui 

Banii îi avem. Chiar dacă pe parcursul lunilor de iarnă, imobil prevăzut cu sistem de încălzire pe bază de combustibil din 
intensitatea lucrărilor va scădea, din primăvară se vor continua tocarea lemnului, aceasta va fi situată lângă clădirea PSI și va acoperi 
lucrările cu toată forța. Vă rog pe Dumneavoastră, să aveți încredere încălzirea pentru primărie, grădiniță, dispensar și clădirea PSI. Acest 
că în ciuda tuturor obstacolelor și greutăților, vom finaliza proiect va fi depus prin programul Leader și va avea o valoare de 1 
construcția. milion de lei. În completare dorim să achiziționăm utilaje care să 

În ultima perioadă de timp, am auzit că se vorbește că anul producă tocătura de lemn necesară. 
acesta nu va funcționa pârtia de schi. Nu știu de unde au putut să se Zilele acestea trebuie să apară ghidul pentru un nou proiect 
ivească astfel de gânduri, când pe noi nimeni nu ne-a întrebat despre care vizează doar orașele. Este vorba despre un proiect integrat în 
acet fapt. Este adevărat, că la sfârșitul anului, societatea aparținând valoare de 22 milioane de lei și trebuie să cuprindă dezvoltarea 
administrației publice a întâmpinat anumite dificultăți, dar nici nu se infrastructurii rutiere, sociale și educaționale. Planul nostru este să 
aduce în discuție că pârtia de schi nu va funcționa. Găsim rezolvare și inventariem toate acele mici străduțe care nu au fost asfaltate și acele 
la aceste probleme, ca și la oricare altele. Anul acesta s-a cumpărat un alei, parcuri și terenuri care nu au fost reînnoite și amenajate prin 
nou tun de zăpadă în valoare de 80.000 lei, sumă pe care firma trebuie proiecte turistice. Am include renovarea totală a dispensarului și a 
să o restituie în rate până la sfârșitul anului 2018, astfel în măsura casei de cultură din Borsecul de Sus și interiorul grădiniței. Acesta este 
condițiilor de temperatură, vom putea pregăti mai ușor zăpada planul, dar trebuie să așteptăm ce cheltuieli vor fi eligibile conform 
artificială necesară deschiderii pârtiilor de schi. Deja au funcționat ghidului. Din momentul publicării o să și începem să lucrăm la acest 
două nopți aceste tunuri, și având în vedere temperaturile scăzute ce proiect.

(continuare de pe pagina 1.)
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Până la sfârșitul lunii decembrie trebuie să fie gata documentația public, întreținerea parcurilor și a zonelor verzi, la pompieri, la casa de 
tehnică pentru realizarea unei instalații de bob de vară. Aceasta ar fi cultură, centrul de informare, etc) și anul acesta am finanțat biserica 
construită pe actuala pârtie de schi, în așa fel încât iarna să se poată schia catolică și cea reformată cu 25.000 lei, Fundația Sfântul Francisc din 
iar vara să fie amenajată această instalație de bob. În proiect este prevăzut Borsec cu 20.000 lei, Asociația Caritas și îngrijirea bătrânilor cu 48.000 
să se realizeze o instalație cu sănii de bob de vară, actualul teleschi ar duce lei. Anul acesta Ministerul Învățământului a alocat grădiniței și școlii 
săniile (în total 32) până pe vârful pârtiei, de acolo prin parcurgerea a 17 suma de 126.000 lei (după numărul copiilor înscriși) iar noi anual mai 
curbe pe pârtia din partea dreaptă de 814 m, se va ajunge din nou la aducem completări la această sumă. Și anul acesta, am virat școlii puțin 
poarta de teleschi. În Ungaria și în alte țări deja sunt amenajate astfel de peste suma de 150.000 lei, ca să se poată acoperi cheltuielile de 
pârtii. Deocamdată, în România, o astfel de instalație se găsește doar la întreținere. Este important să precizez faptul, că și anul acesta, toate 
Bușteni, și este de 500 de m lungime. Peste tot sunt numeroși turiști care sumele care au fost solicitate de școală, au fost și alocate din bugetul local.. 
folosesc aceste instalații. Prin această investiție, am atinge rezultatul Deseori și în această privință se aud zvonuri eronate.
folosirii pârtiei de schi nu doar pe timpul iernii, 3 luni, ci în plus ar Mă bucur că și anul acesta am îmbogățit colecția de cărți la 
funcționa și din luna mai până la sfârșitul lunii septembrie. Costul Biblioteca Orășenească, toate în valoare de 15.000 lei ca și în anul 
investiției este de aproape 6 milioane de lei și avem promisiune și din precedent. Am observat că în urma acestei achiziții a crescut numărul de 
partea Ministerului Turismului, că după ce vom depune proiectul, anul vizitatori. Din ce în ce mai mulți copii vizitează biblioteca și mai nou se 
viitor ne vor sprijini cu resursele materiale necesare. Noi încercăm, facem desfășoară și activități didactice. Și anul acesta am susținut evenimentele 
tot posibilul. culturale cu o sumă de 100.000 lei. La Casa de cultură am reușit să facem 

Momentan au loc discuții și la Guvernul Ungariei cu secretarul mici reparații: în sala principală și cea în cea din lateral s-a schimbat 
de stat Potápi Árpád, cu domnul președinte al Asociației Studium, Vass parchetul, iar pe pereții laterali s-a montat lambriu pentru protecție. Tot 
Levente, din Târgu Mureș. Precum am menționat în ultima perioadă, aici s-a cumpărat o instalație nouă de sonorizare și un video-proiector. 
Guvernul Ungariei construiește locuințe în Transilvania, pentru medici. Desigur, pe lângă toate acestea, am plătit și suma aferentă ratei anuale al 
Până la ora actuală la Sfântu Gheorghe și în Satu Mare sunt astfel de creditului care îl avem.
construcții, iar ideea ar fi ca în viitor să construim și la Borsec. Una dintre cele mai mari probleme rămâne cea a lemnului de foc. 
Contribuția administrației locale ar fi doar să asigure terenul necesar Chiar și în situția dată când anul acesta furtunile și vijeliile au făcut 
pentru aceste construcții. Inițial doream ca în acest sens să reorganizăm ravagii în localitate, au provocat mari pagube atât în oraș cât și în păduri 
vechea casă de cultură din Borsecul de Sus, dar din punct de vedere legal unde au fost doborâți enorm de mulți brazi, nu reușim să rezolvăm 
nu este posibil, așa că rămânem la varianta ca după modelul acestui tip de această problemă. Datorită unei legi aspre din Codul Silvic, din totalul 
proiect să se construiască o clădire nouă. Și această investiție ar costa 1,5 brazilor căzuți și marcați, doar 20% din masa lemnoasă totală se poate 
milioane de lei. Doar în paranteză doresc să menționez că în luna folosi ca și lemn de foc, restul trebuie să se valorifice ca și lemn de lucru 
septembrie am fost căutat de către o doamnă doctor balneolog din (pentru construcții), prețul acestora fiind de trei ori mai mare decât cea a 
Gheorgheni, care acum profesează în Târgu Mureș, și mi-a exprimat lemnului de foc. Anul acesta vom  distribui doar 600 mc de lemn pentru 
intenția că după ce se pune în funcțiune Centrul de Tratament Spa și foc, aceasta acoperind nevoile doar a 120 de familii la prețul de 100 
Wellness, dorește să vină să lucreze la Borsec. În aceste situații, cea mai lei/mc. Zilele trecute am primit o înștiințare dspre faptul, că Ocolul Silvic 
importantă întrebare este dacă putem asigura locuințe pentru medici. a amenajat un loc destinat lemnului de foc iar cereri pentru cumpărarea 

V-am scris aceste lucruri ca să vedeți și Dumneavoastră că, este lemnului se pot depune la primărie. Problema este că prețul este mult mai 
adevărat că în ultimul timp nu au fost mari investiții, dar că se lucrează ridicat, cca 140 lei mc, iar locul este în apropierea Casei Țifrei la Valea 
mult pentru următoarele investiții și acestea necesită multă muncă de Seacă - Capu Corbului. Distanța este de încă 20 de km care presupune noi 
birou. Enorm de mult timp se alocă pentru pregătirea,  urmărirea și cheltuieli pentru cumpărători. În zilele următoare, persoanele care nu au 
organizarea acestor proiecte și investiții. Aproape săptămânal primim primit lemn de foc din masa lemnoasă a primărie destinată pentru acest 
notificări de la Alba Iulia în care se cer completări la dosar. De foarte scop, vor primi o înștiințare cu privire la noua posibilitate ivită, și cei care 
multe ori trebuie să ne deplasăm la București, la Miercurea Ciuc, la Alba doresc pot să depună cererile la noi. Săptămâna aceasta, firma Romaqua 
Iulia  și nu numai. Doar în acest mod putem să facem rost de noi sume de Group SA a sponsorizat mai multe organizații civile printre care și 
bani, dacă realizăm munca cu exactitate, ne interesăm continuu, Fundația Pro Borsec cu 100.000 lei. Din această sumă, o parte se va aloca 
punctăm obiective potrivite și pregătim proiectele cu atenție. copiilor de la Casa de tip familial Fluei Szt. Miklos prin cumpărarea unor 

Aș dori să vă informez, deși știu că vor fi multe persoane care nu obiecte de care au nevoie și deasemenea se vor distribui pachete 
vor fi în totalitate de acord cu această decizie, dar consiliul local a decis să alimentare unor familii nevoiașe. Din banii rămași, am consultat 
se cumpere un autoturism nou. Pe lângă faptul că Guvernul intenționează asociațiile civile din localitate și împreună cu Consiliul local am hotărât 
ca pe durata următorilor ani să blocheze achiziționarea de autoturisme, și achiziționarea unui microbuz cu 9 locuri. În fiecare an, ne confruntăm cu 
mașina actuală, Skoda veche de 9 ani, a parcurs deja mai mult de 400.000 aceeași problemă, în special atunci când copiii trebuie să participe la 
de km, se cheltuiesc tot mai mulți bani pentru reparații și nu mai este diferite spectacole, la evenimente sportive, și nu au cu ce. Așa s-ar rezolva 
sigură deplasarea pe distanțe lungi. Cu autoturismul vechi vor avea loc problema, ca un grup mai mic din cadrul ansamblului de dans 
doar deplasări în plan local, iar cu cel nou se vor efectua drumurile lungi Czifrasarok sau Tündérkert Virágai, chiar și membrii corului, copiii de la 
în afara localității. Anual, în interesul administrației locale se parcurg casa de tip familial Fluei Szt. Miklos,  membrii Forumului Tineretului, al 
aproximativ 100-120.000 de km. Clubului de pensionari, al sociațiilor de sport, dacă trebuie să 

Despre bugetul local al anului 2017 pot spune că stăm destul de călătorească atunci vor putea folosi acest mijloc de transport. De mult 
bine. Acum la sfârșit de an avem un plus de 1 milion de lei față de cum am timp s-a adus în discuție cât de greu este persoanelor în vârstă care 
preconizat la începutul anului. Pe lângă costurile de întreținere (de locuiesc în stațiune să se deplaseze în Borsecul de Jos, având în vedere că 
administrație, la școală, de amenajarea terenurilor, al iluminatului aici se află farmacia, primăria, majoritatea magazinelor, oficiul poștal. 

(continuare de pe pagina 2.)
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Ar fi un lucru foarte util, chiar dacă nu oficial, dar măcar o dată – atunci mai puțini câini ar ajunge aici, și prin punerea în aplicare a 
de două ori pe lună să se rezolve transportul persoanelor în cauză cu acest celorlalte acțiuni, împreună am putea rezolva și această problemă.
microbuz. Adresăm mulțumiri conducerii fabricii de îmbuteliere a apei Acest articol s-a reușit a fi unul destul de lung, dar am simțit nevoia să vă 
minerale pentru susținerea financiară acordată. transmit, pentru a evita pe mai departe acele neînțelegeri, acele 

Între timp, facem planurile pentru anul viitor, în condițiile în care informații eronate, pe care unii încă tot continuă să le împărtășescă. 
Guvernul vrea să ia bani din bugetele locale, să ia hotărâri care ar Mereu am spus, că orice întrebare a-ți avea, vă rog să mi-o adresați mie 
îngreuna administrația localităților. sau colegilor mei, fie prin telefon, facebook, email sau bineînțeles 

Vom lucra ca proiectele enumerate mai sus să fie câștigătoare și personal.
ne vom strădui ca ceea ce am construit împreună în anii anteriori să Să nu lăsăm ca ceea ce am construit împreună să se dărâme, să nu 
putem administra și întreține. Avem în plan: să renovăm partea ne oprim, nici măcar în situațiile când deja ne-am obosit, sau ne simțim 
exterioară a Casei de Cultură, să înlocuim balustradele ruginite ale doborâți. Să ne gândim puțin, care sunt acele lucruri pe lângă care trecem 
trotuarelor din Borsecul de Jos, în parcul central să construim un spațiu zilnic și nu le observăm? Să ne gândim, ce ar fi acel ceva de care este 
de joacă mai mare, mai modern și mai durabil, să rezolvăm partea de nevoie, ca ceea ce am construit până acum să rămână laolaltă? Să ne 
încălzire la sala mare de sport și alte reparații. gândim, ce ar fi acel ceva prin care totul să fie un tot unitar, Complet.
S ăptămâna aceasta, în cadrul ședinței Consiliului Local, am decis Discutând tot mai mult și în alte localități, unde în mare parte sunt 
că anul viitor, prioritar ne vom ocupa de situația câinilor vagabonzi, să aceleași probleme, de unde la fel pleacă tineretul, unde predomină 
găsim o rezolvare. Oricât va costa, vom construi adăpostul pentru câini, indiferența și interesul, unde la fel se ivesc comentarii, eu propun să 
și vom rezolva întreținerea acestuia, oricât de greu va fi. Anul trecut ne- inițiem între noi un dialog. Ca și un nou proiect. Să îi dăm numele 
am tot interesat dar nimeni nu accepta să prindă și să transporte câinii ”Încotro Borsec? Încotro tineri? Încotro ne îndreptăm cei care rămânem 
vagabonzi. Acele puține spații care sunt în țară destinate câinilor, sunt acasă?”. Să organizăm cât mai multe întâlniri. Să invităm specialiști. 
toate pline. Cel mai repede trebuie să ne ocupăm de sterilizarea acestora, Consilieri, organizații civile, preoți, pedagogi, tineri, pensionari, toți să 
dar este foarte important ca și poliția, jandarmeria și conducerea fabricii ne așezăm și să discutăm, să găsim soluții împreună. Să construim 
de îmbuteliere a apei minerale să înțeleagă că împreună trebuie să împreună. Altfel, totul va fi în zadar. 
construim acest spațiu, deoarece majoritatea câinilor ajung în Borsec După împărtășirea acestor gânduri, doresc să mulțumesc tuturor 
aduși de camioanele care transportă apa minerală. În alte localități celor care ne-au ajutat și ne-au fost alături, celor care au lucrat împreună 
problema câinilor este rezolvată astfel: sunt prinși, puși în camioane, iar cu noi, ne-au încurajat și ne-au susținut și în anul care a trecut. Doresc 
șoferul pentru o sumă destul de mare, îi transportă și înainte să ajung în fiecărui locuitor al orașului Borsec și fiecărei cunoștințe Crăciun Fericit 
localitate, îi dă drumul. Eu așa cred, că dacă s-ar face mai multe controale, și Binecuvântat, și un viitor cât mai sigur și mai frumos! La mulți ani!

Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit la sfârşitul lunii În Hotărârea nr. 108 s-a decis amânarea subiectului pentru 
noiembrie 2017 și au fost adoptate următoarele hotărâri: următoarea ședință, fiind vorba despre faptul că în ultimul timp au fost 

În Hotărârea nr. 104 s-a stabilit prețul de referință, destinația și  modernizate mai multe străzi iar acestea necesită o nouă înregistrare.
modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe picior (58 mc.) care se În Hotărârea nr. 109 s-a aprobat Tema de Proiectare pentru 
recoltează din fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în Reabilitarea, modernizarea, dotarea și amenajarea exterioară a Grupului 
anul  2018 de Ocolul Toplița. Școlar Zimmethausen din  orașul Borsec, județul Harghita.

În Hotărârea nr. 105 s-a stabilit prețul de referință, destinația și  În Hotărârea nr. 110 s-a aprobat Tema de Proiectare pentru 
modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe picior (2911 mc. lemn realizarea unui parc de aventură în orașul Borsec, județul Harghita.
pentru construcții și 750 mc. pentru lemn de foc) care se recoltează din În Hotărârea nr. 111 s-a aprobat rectificarea bugetului local pe 
fondul forestier proprietate publică al orașului Borsec în anul  2018 de anul 2017. S-au mai dat bani pentru școală, cultură.
ocolul Borsec. În Hotărârea nr. 112 s-a aprobat rectificarea  titlului și al art.1 din 

În Hotărârea nr. 106 s-a stabilit destinația pentru 977 mc., masă  Hotărârile  Consiliului local orășenesc Borsec nr. 40/2016,   82/2017 și 
lemnoasă provenită din producția anului 2017 din fondul forestier 90/2017.
administrat de Ocolul Silvic. În Hotărârea nr. 113 s-a aprobat trecerea în domeniul public al 

În Hotărârea nr. 107 s-a aprobat nomenclatorul stradal pentru orașului și intabularea sediului Consiliului local și terenului  aferent.
orașul Borsec.   

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC 28 NOIEMBRIE 2017

Primar, Mik József

(continuare de pe pagina 3.)

Adventul este perioada așteptării, când ne pregătim pentru S-au pregătit 15 pachete cu alimente, fructe, dulciuri și au fost duse acasă 
Crăciun și suntem mai atenți unii cu alții, încercăm să fim mai buni și mai la familii, cărora le-au dăruit o mare bucurie. Consistența pachetelor a 
iubitori. De aceste fapte au dat dovadă și membrii Clubului de Pensionari fost sprijinită și din partea firmei Green-Belle (Magazinul La Doi Pași). 
și ai Asociației Catolice a Femeilor, atunci când au decis să pregătească și Organizatorii acestui act caritabil au putut simți cât de bine este 
să ofere câte un mic pachet familiilor nevoiașe, vârstnicilor, în special să fii bun!
persoanelor singure și care au nevoie de un mic ajuor.

”ESTE BINE SĂ FII BUN!”

Traducere după: Kolbert Tünde

Traducere după: Farkas Aladár
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foto: Bordanciuc Julianna
Postul Nașterii Domnului, reprezintă cea niciodată sensul duhovnicesc al sărbătorii şi, aşa 

mai importantă perioadă de curățire duhovni- cum spune Mântuitorul, „să căutăm mai întâi 
cească. În fiecare an, creştinătatea prăznuieşte Împărăţia lui Dumnezeu şi toate celelalte se vor 
Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos din adăuga vouă”, deci toate celelalte mici bucurii pe 
Fecioara Maria în ieslea Betleemului. Fiul lui care oamenii încearcă să le facă între ei se vor 
Dumnezeu S-a pogorât pe pământ, luând trup aşeza în această dimensiune duhovnicească şi se 
omenesc din Preacurata Fecioară, pentru ca să vor face bucurie, împlinire şi celui care dăruieşte, 
pună început mântuirii neamului omenesc. şi celui care primeşte“. (Stănilă Moni, Postul 
Astăzi, la două milenii de la naşterea lui Mesia, bucuriei)
pentru fiecare creştin în parte acest praznic este şi Postul Nașterii Domnului  ne propune în 
o întoarcere la începutul relaţiei duhovniceşti cu fiecare an să redescoperim dimensiunea ascezei 
Dumnezeu şi totodată o retrospectivă a ceea ce a dublată de rugăciune și Taina Pocăinței. Sfântul 
făcut de la începutul copilăriei, de la naşterea în Efrem Sirul, cugetând la acestea, a spus: „pocăința 
Hristos până în ziua de astăzi. este un doctor bun, care aduce mângâiere şi 

Pregătirea duhovnicească a fiecăruia dintre noi pentru odihnă. Darul Pocăinței alină sufletul şi povățuiește spre 
marele praznic a fost foarte bine stabilită în timp de Biserică, prin mântuire. Pocăința mângâie ca o mamă şi spală sufletul ca o apă 
rugăciune, prin post, prin încercarea de a ne curăţi nu doar curățitoare”. După părinții filocalici, ea se face prin lacrimi, 
trupeşte, ci şi sufleteşte.Postul este o îmbinare de rugăciune şi de rugăciune şi îndeosebi prin Taina Spovedaniei. Ea omoară păcatul 
curăţire trupească în acelaşi timp, deci o încercare a omului în și înviază sufletul, întunericul îl preschimbă în lumină, spală ochii 
întregul său de a se face vrednic de întâlnirea cu Dumnezeu, mai duhovniceşti, stăpânește peste firea cea neputincioasă, înfrânează 
ales în starea aceasta a prunciei, în care totul este curat, totul este patimile. Păcatul sălășluit în trup domină mintea şi inima ca un 
fără vină înaintea lui Dumnezeu. Creștinul  de astăzi este tiran, îmbolnăvindu-le. Ortodoxia nu recunoaște altă modalitate 
familiarizat cu postul, el este informat de începerea lui la de însănătoșire din boala produsă de păcat decât prin căință și 
buletinele de știri, pe rețelele de socializare, dar acest aspect este  mărturisirea la scaunul Sfintei Taine a Spovedaniei; doar astfel se 
pur formal și mai ales îmbracă un conținut comercial. Biserica se deschide calea spre leacul nemuririi: Sfânta Împărtășanie. Orice 
întălnește cu o cultură secularistă, izvotă de pe rafturile super- credincios, câtă vreme îşi ascunde vinovățiile în adâncul său, este 
marketurilor care propune un alt înțeles al Crăciunului. Este stăpânit de neliniști, chinuri, de o greutate permanentă, 
vorba de acel „spirit al Crăciunului” care presupune doar o apăsătoare. De aceea părintele Dumitru Stăniloae considera 
întălnire în jurul bradului asteptând cadouri și pe Moș Crăciun. pocăința ideea centrală a creștinismului, în jurul ei gravitând 
Dacă vom păstra sensul duhovnicesc al postului şi al pregătirii toate evenimentele mântuitoare.
pentru întâmpinarea sărbătorii Naşterii Domnului, nu avem cum Mesajul este limpede și frumos: Colindele noastre 
să ne pierdem în amănunte sau în invenţii pur omeneşti care, strămoșești,  precum și catavasiile Nașterii Domnului (Hristos se 
neînţelegând sensul profund şi teologic, încearcă să substituie naște Măriți-L; Hristos din ceruri, întămpinați-L; Hristos pe 
tocmai înţelesul fundamental al sărbătorii pământ înălțați-vă) întregesc atmosfera 
Naşterii Mântuitorului. De aceea, fiecare duhovnicească. De aceea participarea 
creştin, bucurându-se chiar împreună cu creștinilor la Sf. Liturghie și la Sf. Maslu în 
semenii lui, pentru că nu putem să facem această perioada reprezintă adevăratul 
abstracţie şi nu putem să ne delimităm întru pelerinaj duhovnicesc.
totul de societatea în care trăim, trebuie să Aşadar, în lupta noastră pe care o 
transpună în sens personal şi duhovnicesc ducem în viaţa aceasta cu toate provocările 
toate aceste mici bucurii pe care omul şi le sociale, când reclama ia locul produselor de 
permite, chiar dacă astăzi aceste bucurii au calitate, minciuna ia locul adevărului, ura, 
devenit un soi de extravaganţă. Trebuie să locul iubirii, legătura cu Hristos este esen-
primim şi să luăm tot ceea ce Dumnezeu ne-a ţială. Numai aşa putem să rezistăm în faţa ilu-
oferit şi ne oferă în lumea aceasta, dar cu ziilor şi a părerilor false, să respingem porni-
măsură, cu înţelepciune şi cu bună-cuviinţă, rile pătimaşe, să răzbim în faţa violenţei şi a u-
pentru că dacă vom şti să le primim aşa, rii. Adevăraţii creştini nu s-au îndoit 
Dumnezeu ni le va înmulţi şi ni le va face niciodată de ajutorul lui Dumnezeu. Prin 
bucurie sufletească spre împlinirea noastră rugăciune, fapte bune, credinţă, putem în-
duhovnicească şi spre mântuirea fiecăruia vinge toate ispitele şi putem duce o viaţă 
dintre noi. De aceea nu trebuie să uităm curată.

POSTUL NAȘTERII DOMNULUI
-semnificații duhovnicești-

Pr. Nicolae Ciupudean
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Este doar începutul lunii decembrie și în magazine au apărut deja În urma atenționărilor va ști ce trebuie și ce poate să facă. 
decorațiile de Crăciun iar copiii au și început să își scrie lista cu dorințe. 9. Încurajarea
Adevărul este că în ziua de azi, copiii sunt tot mai greu de mulțumit iar ca Cuvintele au o mare putere. Poți să dai aripi unui copil dar și să i le și tai. 
și părinte te gândești mereu ce să îi oferi ca să îți faci copilul fericit. Ca și Așadar, selectează cu atenție cuvintele care vrei să i le adresezi.
pedagog, am făcut o listă cu darurile cele mai importante care le poți oferi 10. Sinceritate și cinste
copilului tău, cadouri care doar de la tine, de la un părinte le poate primi, Copilul care de mic învață ce este sinceritatea, și când va deveni 
iar acestea nu le vei putea cumpăra din magazine. adult va fi sincer și cinstit cu cei din jur. Asta înseamnă că va putea dormi 

1. Încurajarea liniștit, se va simți bine sufletește și alături de cei din jur.
Uneori, doar un cuvânt încurajator îți poate schimba întreaga 11. Speranța

viață. Poți fi sigur de faptul că al tău copil știe cât îl apreciezi și nu rata nici Trebuie să sperăm că lucrurile mereu vor sta mai bine. Aceasta ne 
o ocazie să îi spui și să-i arăți acest lucru. dă putere și răbdare ca să putem trece mai ușor peste greutățile vieții.

2. Sărutări și îmbrățisări 12. Conștientizarea
Să știi că niciodată nu este suficient de mare copilul tău ca să îi Este foarte important să fim conștienți de viața pe care o avem și 

arăți iubirea și recunoașterea și prin fapte fizice (dacă el îți cere să nu îl de rolul de părinte. Câteodată trebuie să ne oprim și să cugetăm, să vedem 
pupi atunci să îi respecți dorința). cine suntem și încotro ne îndreptăm. Acest lucru trebuie să îl aplicăm și în 

3. A lua masa în familie legătură cu copiii noștri. 
Atunci când familia ia masa împreună, se aduc în discuție unele 13. Respectul pentru natură

subiecte care de obicei nu au loc. Acea familie a căror membrii deseori Acel copil care învață să iubescă natura care îl înconjoară, va ști și 
stau împreună la masă,  cu siguranță va rămâne mult timp unită. cum să o protejeze. Părinții deseori îi roagă pe copii să păstreze curățenia 

4. Capacitatea de a vedea frumusețea lucrurilor în camera lor. De ce să nu îi roage să aibă grijă de curățenie și în afara 
Ajută-ți copilul să descopere frumusețea în orice lucru și în orice camerei lor. 

persoană care o întâlnește. 14. Respectul de sine
5. Stabilitatea Acele persoane care se cunosc bine pe ele însele, au mari șanse să 
Familia și casa trebuie să fie locul de care copilul știe că aparține, fie și sigure pe ele și să se respecte. Mai târziu, ca și adult își vor cunoște 

să știe în cine poate avea încredere, cine îl ascultă și se ocupă de el, pentru bine valorile, când poate nimeni altcineva nu va face la fel.
că acestea sunt bazele care îl pornesc la drum. 15. A-ți sta în brațe

6. Timpul Să citiți o carte,  să povestiți. Pentru un copil, a sta în brațele unui 
Timpul este acel cadou care niciodată nu îl poți lua înapoi și părinte ... este cel mai sigur loc din lume.

nimeni nu ți-l poate da înapoi. Așadar, gândeștete bine cui și pentru ce îți 16. Acasă, unde este mereu aștepat
irosești timpul. A ști că este un loc unde mereu te poți întoarce acasă și ești 

7. Empatia așteptat este cel mai bun și cel mai dulce loc din lume.
Viața nu este doar miere. Chiar dacă se întâmplă și lucruri 17. Fidelitatea față de partener

neplăcute, copilul tău trebuie să simtă că îl sprijini. Astfel, la rândul său va Fidelitatea față de partener și copilul îl observă și va urma ca și 
arăta empatie celor din jur. exemplu.

8. Atenționarea 18. Iubirea
Atenționarea cuprinde reguli și consecvență, acestea având doar Cel mai important lucru ce îl poți oferi copilului tău este iubirea. 

urmări pozitive nu și pedepse. Copilul trebuie să știe cum să se comporte Și oferă-i cât mai multă iubire!
Traducere după: Kovács J. cu cei din jur, cum să își atingă scopurile, cum să își îndeplinească visele. 

CADOURI PE CARE LE POȚI DĂRUI COPILULUI TĂU – ACESTA NU LE VA UITA NICIODATĂ!

În cursul acestui an Biblioteca Orăşenească „Kamenitzky Antal” rafturi cărţi de poveşti, romane pentru copii şi adolescenţi, care ţintesc 
a reuşit să-şi împrospăteze inventarul cu o mulţime de cărţi noi (550 mai multe categorii de vârste, precum cărţile lui Roald Dahl, Geronimo 
buc.), care se numără printre bestsellerurile acestui an. Acest fapt se Stilton, Tea Stilton, Rick Riordan, John Green, James Patterson, J.R.R. 
datorează bugetului alocat de către Primăria Oraşului Borsec, din care Tolkien. Îmbucurător este şi faptul că mai multe cărţii – serii sunt deja 
am putut să achiziţionăm aceste publicaţii. accesibile pentru copii, precum: Jeff Kinney: Jurnalul unui puşti, Rachel 

Publicațiile au fost alese luând în considerare cererile, Renee Russell: Însemnările unei puştoaice, James Patterson: Vânătorii de 
preferinţele utilizatorilor bibliotecii în funcţie de categorii de stiluri şi comori, Geronimo Stilton: Aventuri extraşoriceşti, Rick Riordan: Percy 
genuri ale cărţilor, astfel rezultatul mult așteptat a fost dotarea cu sute de Jackson.
cărți de succes pentru toate vârstele. Totodată avem promisiunea că vom putea continua această 

Printre cărţile noi sosite, găsim atât cele scrise de Irina Binder tendinţă de reînnoire, reîmprospătare a inventarului bibliotecii şi în anul 
(Fluturi vol I-III, Insomnii), Paula Hawkins (Fata din tren), E.L. James următor.
(Grey), Robert Wittman, David Kinney (Jurnalul diavolului), Jessie Înscrierea în bibliotecă este gratuită, având nevoie doar de un act 
Burton (Muza), Nicholas Sparks (Cel mai de preţ cadou, Nopţi în de identitate-buletin. Biblioteca Orăşenească „Kamenitzky Antal” îşi 
Rodanthe), cât şi cărţile lui Paulo Coelho, Dan Brown, Danielle Steel, aşteaptă cu mult drag iubitorii de cărţi în zilele luni – joi orele 9.00 – 
Sam Bourne, Lauren Kate, Thomas Mann etc. Totodată s-au produs 17.00, vineri între orele 9.00 – 15.00.
schimbări majore şi în cazul secţiei ”Biblioteca Copiilor”. Au ajuns pe 

CĂRŢI NOI LA BIBLIOTECA ORĂŞENEASCĂ „KAMENITZKY ANTAL”

Kiss Éva



În Ajunul Crăciunului se mănâncă de post. Din moși strămoși se Este bine să mănânci arpacaș în Ajunul Crăciunului și ca să eviți 
obișnuiește ca pe masă să se pună o strachină cu grâu fiert îndulcit cu excesele alimentare, să fii pregătit pentru mesele festive ce vor urma. 
miere. Obiceiul are diferite semnificații, în funcție de regiunea țării în Ingrediente: 250g grâu decorticat sau arpacaș, 100g stafide, 150g 
care este folosit. În Ardeal, gospodinele iau un câte un linguroi de grâu nuci mărunțite, câteva linguri cu miere după gust, coajă rasă (lămâie, 
fiert îndulcit cu miere și aruncă de trei ori în pod, prinzându-l pe cel ce portocale), zahăr vanilat. 
cade și păstrându-l până în ziua când se scot albinele. Atunci se ia acel Instrucțiuni: 
grâu și se pune sub stupi, zicând albinelor :  1 ) Spălam în mai multe ape reci grâul.  

–  Așa să fiți de roditoare și de cinstite, precum este grâul.  2 ) Punem grâul într-o oală mai mare, adăugăm apă ca să acopere grâul 
 Cu acest grâu din ajunul Crăciunului și cu aghiasma de la cam un lat de palmă și fierbem la foc mic, până s-a fiert grâul. 
Bobotează se stropesc grădinile că să rodească.  3 ) După ce s-a fiert, adăugăm mierea sau zahărul, nucile, stafidele și 

În Bucovina se pune pe masă grâu fiert, crezându-se că datina a mirodeniile.  
rămas de când Maica Domnului și cu Iisus Hristos au binecuvântat grâul  4 ) Dăm oala jos de pe foc și o acoperim cu un șervet curat, apoi o învelim 
semănătorului ce le-a arătat drumul spre Egipt, când Jidovii lui Irod cu o pătură, sau ceva gros, ca să-și mențină căldură cât mai mult. 
căutau prunci.  Se pregătește în mod special pentru Ajunul Crăciunului sau al Bobotezei. 
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De Anul Nou, românii fac urări pentru a avea noroc, bani şi a fi În prima zi a noului an, se merge cu „Pluguşorul” şi cu „Sorcova”, 
sănătoşi în următorul an, mergând din casă în casă, respectând datinile obiceiuri ce invocă prosperitatea şi belşugul pentru gospodăria celui care 
străbune. Sorcova, Pluguşorul, Capra sau umblatul cu Ursul sunt doar primeşte colindătorii. În ajunul Anului Nou, în Moldova, cete de flăcăi şi 
câteva dintre cele mai frumoase obiceiuri  de Anul Nou, păstrate din de bărbaţi de curând însuraţi pleacă cu Plugul. Străvechi obicei agrar 
moşi-strămoşi în România. derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, 

Umblatul cu Capra ţine, de regulă, de la Crăciun până la Anul „Pluguşorul” a ajuns o urare obişnuită de recolte bogate în anul care abia 
Nou. Măştile care evocă la personaje biblice sunt înlocuite aici de masca începe. Pluguşorul este întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici 
unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta: cerb în şi sunete de clopoţei, dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu 
Hunedoara, colind cu capra sau ţurca în Moldova şi Ardeal, boriţă (de la timpul de un plug miniatural, mai uşor de purtat, sau de buhaiul care 
bour) în Transilvania de sud. În Muntenia şi Oltenia, capra este denumită imită mugetul boilor.  
„brezaia” (din cauza înfăţişării pestriţe a măştii), şi obiceiul se practică De asemenea, o dată cu intrarea în Noul An, de Sfântul Vasile, 
mai ales de Anul Nou. este bine să se ureze pentru bunăstare, iar în acest sens „Sorcova” este cel 

Capra se face dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de mai cunoscut colind. Sorcova era confecţionată, la început, din una sau 
capră, care se înveleşte cu hârtie roşie, peste care se pune o altă hârtie, mai multe rămurele de pomi fructiferi (măr, păr, vişin, prun) sau de 
neagră, mărunt tăiată şi încreţită, sau se lipeşte o piele subţire cu păr pe ea. trandafir, tăiate şi puse în apă la înmugurit şi înflorit în ziua de Sfântul 
Umblatul cu Ursul este întâlnit doar în Moldova, de Anul Nou. Ursul este Andrei (30 noiembrie) sau de Moş Nicolae (6 decembrie). Apoi, obiectul 
întruchipat de un flăcău purtând pe cap şi umeri blana unui animal, ritual cu care colindă copiii a început să fie realizat dintr-o nuia cu 
împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roşii. Masca este condusă de rămurele împodobite cu fire colorate de lână, cu beteală şi cu un fir de 
un „ursar”, însoţită de muzicanţi şi urmată, adesea, de un întreg alai de busuioc în vârf. În Bucovina, sorcova are ataşat un colopoţel. Înclinată de 
personaje (printre care se poate afla un copil în rolul „puiului de urs”). În mai multe ori în direcţia unei anumite persoane, sorcova joacă rolul unei 
răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului, şi ajutată de un ciomag, masca baghete magice, înzestrată cu capacitatea de a transmite vigoare şi 
mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind puternic tinereţe celui vizat. Textul urării, care aminteşte de o vrajă, nu face decât 
pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și fertilizarea solului în să întărească efectul mişcării sorcovei. După terminarea colindatului, 
noul an. Există ipoteza că la originea acestui obicei s-ar afla un cult traco- Sorcova se păstrează peste an, ca un lucru sfânt, agăţată de peretele de la 
getic. răsărit al casei, la icoană sau în alt loc curat al gospodăriei.

OBICEIURI DE ANUL NOU. DATINI ŞI TRADIŢII DE ANUL NOU LA ROMÂNI: CAPRA, PLUGUŞORUL, URSUL, SORCOVA

GRÂU FIERT CU MIERE

Sursa: libertatea.ro

Sportul Taekwondo WT, în Borsec, a început în luna august, când de încălzire a mâinilor și picioarelor. În timpul examenului sportivii au 
a fost organizată o tabără sportivă de către Clubul Sportiv Old Boys prezentat tehnici de mâini și picioare. La sfârșitul examneului a avut loc 
Ditrău împreună cu lotul olimpic al României, unde au participat și copii chestionarea orală efectuată în mod aleatoriu, despre istoria taekwondo-
din Borsec. ului și despre aspectele teoretice care aparțin acestui sport. 
În urma solicitării provenite din partea mai multor părinți și copii, în Din cei 32 de sportivi, 12 au primit centură alb cu galben iar ceilalți 20 au 
septembrie a început activitatea sportivă și în Borsec. primit centură albă. După examen s-au distribuit centurile iar diplomele 

Sportivii fiind pregătiți, a fost organizat un Examen de Centură le vor primi mai târziu de la Federația Română de Taekwondo WT.
în data de 9 decembrie 2017 la sala mare de sport din oraș.  Au participat La sfârșitul concursului, s-a realizat o fotografie de grup: sportivi, comisia 
32 de sportivi, care au fost examinați de către comisia condusă de domnul de examinare și doamna antrenoare Bajkó Enikő. 
Deák Ferenc  (2 DAN), ajutat de Bajkó Izabella (1 DAN) și Deák Adrienn Felicităm familia Bajkó Áron și Enikő pentru tot sprijinul pe care 
(1 DAN). îl acordă în practicarea acestui sport, și sportivii care sunt conștiincioși și 

După sosirea comisiei de examinare, sportivii au făcut exerciții îndrăgesc acest sport.

REZUMAT PRIVIND EXAMENUL DE CENTURĂ TAEKWONDO, PENTRU SPORTIVII DIN BORSEC

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
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Ianuarie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februarie
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Martie
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Aprilie
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mai
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Iunie
L M M J V S D

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Iulie
L M M J V S D

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August
L M M J V S D

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Septembrie
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Octombrie
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Noiembrie
L M M J V S D

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Decembrie
L M M J V S D

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

2018Poiana Zânelor foto: Puskás Attila

Redactorii ziarului local Izvoarele vă urează SĂRBĂTORI FERICITE. Anul Nou să vă aducă 
sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Mulţi Ani!
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