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PROIECTUL CENTENAR “INFO” " Vrei să știi istoria României?"

În data de 8 Noiembrie 2018 în
cadrul proiectului "Centenar INFOSimpozion dedicat Primului Război
Mondial și Marii Uniri", Jandarmeria
Harghita împreună cu Liceul Tehnologic "Zimmethausen" Borsec au organizat un concurs interactiv " Vrei să
știi istoria României?".
Elevii Liceului Tehnologic Zimmethausen, sub îndrumarea domnului
profesor de istorie, Ferency Jozsef, în
prezența reprezentanților Inspecto-

ratului de Jandarmi Județean Harghita
- dl Colonel Tompea Dan și d-na Maior
Țepeș Rodica, s-au întrecut într-un
concurs interactiv, testând-și atât
cunoștințele de istorie, cât și abilitățile
de redactare a unor eseuri pe tema
Marii Uniri.
Într-o atmosferă prietenoasă,
încărcată de emoția concurenților și de
bucuria cinstirii memoriei înaintașilor,
alături de apărătorii și păstrătorii aprigi
ai celor mai de preț valori naționale, am

încrustat în frăgezimea sufletului
participanților momentul istoric al
Făuririi Marii Uniri.
Aducem sincere mulțumiri Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita pentru premiile acordate, pentru
deschiderea și buna colaborare, pentru
efortul de a prezenta o parte din dotările proprii.
Vă asigurăm de înaltă noastră considerație!
Liceul Tehnologic Zimmethausen
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O CATEDRALĂ CÂT 100 DE ANI DE ISTORIE
Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea
Sfântului Duh, în anul Centenar 2018, a fost sfințit Altarul
Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu
hramurile Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul
Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României.
Slujba de târnosire a fost săvârșită în ziua de duminică, 25
noiembrie 2018, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu,
Arhiepiscopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh
Ecumenic, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, şi
Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra
(Grecia), împreună cu un numeros sobor de ierarhi ai Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ai altor Biserici Ortodoxe
surori, preoți și diaconi, în prezența reprezentanților autorităților
de stat centrale și locale, a unor invitaţi şi a multor clerici şi mireni
din ţară şi din străinătate.
Am urmărit cu emoție acest eveniment înălțător și am
devenit martorii zidirii și sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului.
Au fost prezenți miile de credincioși, veniți din toate zonele țării
precum și cei care au privit de la distanță.
Construirea Catedralei Mântuirii Neamului a fost
închinată dintru început Eroilor români, mai întâi a celor care sau jertfit în Războiul de Independenţă din anii 1877-1878.
Această idee, a edificării în Bucureşti a unei Catedrale închinate
cinstirii după cuviinţă a Eroilor români, era argumentată de
Eminescu şi Slavici prin faptul că ea avea rădăcini adânci în istoria
poporului român, unde domnitori şi voievozi, ctitori de ţară şi de
neam, ridicau drept mulțumire lui Dumnezeu Altare şi biserici, în
care să fie înveşnicită peste veacuri cinstirea Eroilor neamului.
(continuare pe pagina 3.)

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data
13 de noiembrie 2018 şi au fost adoptate următoarele
hotărâri:
În Hotărârea nr. 106 s-a aprobat decontarea navetei
cadrelor didactice.
În Hotărârea nr. 107 s-a aprobat execuției bugetelor
pe trimestrul III al anului 2018.
În Hotărârea nr. 108 s-a aprobat donaţia de cărți
pentru Biblioteca Orășenească Kamenyitzky Antal.
În Hotărârea nr. 109 s-a aprobat deplasarea unei
delegații oficiale la Zákányszék - Ungaria.
În Hotărârea nr. 110 s-a aprobat rețeaua școlară
pentru anul școlar 2019-2020.

În Hotărârea nr. 111 s-a aprobat alegerea
președintelui de ședință.
În Hotărârea nr. 112 s-a aprobat destinația pentru
101 mc., masă lemnoasă din fondul forestier administrat de
Ocolul Silvic Borsec.
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data
23 de noiembrie 2018 şi a fost adoptată următoarea
hotărâre:
În Hotărârea nr. 113 s-a aprobat implementarea
proiectului „Realizare sistem de încălzire pe bază de
biomasă la clădirile publice din orașul Borsec, județul
Harghita'', a indicatorilor tehnico-economici, și a devizului
general.
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Această Catedrală simbol, ca un ideal sfânt transmis din
generaţie în generaţie, se referă într-adevăr la trecut, la eroii care
au murit pentru ţară, dar are şi o puternică actualitate şi orientare
spre viitor. Trecutul glorios trebuie să ajute la schimbarea
prezentului, care de multe ori este mediocru sau nevrednic, şi
trebuie să ne conducă spre un viitor mai bun, din care să nu
lipsească Dumnezeu. În plus, despre eroi nu trebuie să vorbim la
trecut. Eroii noștri nu sunt morți, sunt vii în comuniunea lor cu
Dumnezeu, prin Hristos-Domnul pe Care L-au mărturisit, şi sunt
vii şi în amintirea noastră, prin rugăciune şi pomenire, căci
iubirea este mai tare decât moartea.
În încheiere să medităm la cuvintele Părintelui Profesor
Constantin Necula care spune în chip frumos:„ Catedrala e lecția
reintegrării noastre în normal. Asemenea Crucii de pe Caraiman,
construită din oțelul podurilor bombardate de dușman de pe
toată Valea Prahovei, Catedrala reașază așchiile podurilor de oțel
ale visurilor noastre naționale”. “ Vin zorile. Spre Altarul
catedralei pășesc sfinții. Oamenii vor intra și vor folosi rugăciuni
pentru a spune cum se vede lumea prin ochii lui Dumnezeu. Fără
a fi din lemn și fără să țină în chipul său spații mici, Catedrala se
face loc de întâlnire cu Dumnezeu într-un neam ce și-a pierdut
calea întâlnirii cu aproapele...Iar aproapele dintâi e Dumnezeu. Să
mergem! Se arată zorii catedralei! Veniți să ne bucurăm de
Dumnezeu Care se lasă sărutat pe zâmbet..."
Pr Nicolae Ciupudean

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ!
În atenţia proprietarilor şi a deţinătorilor temporari de câini
periculoşi şi agresivi din judeţul harghita
În conformitate cu prevederilor O.U.G. nr. 55/2002
republicată privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau
agresivi, supunem atenţiei următoarele obligaţii ale proprietarilor
şi deţinătorilor de câini agresivi şi periculoşi din judeţul Harghita.
Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor din
categoria I (Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor), respectiv din
categoria a II-a (American Staffordshire Terrier, Tosa, Rotweiller,
Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff,
Ciobătesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor):
- au obligaţia să înregistreze câinii deţinuţi la Asociaţia
Chinologică din Harghita;
- au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este
situat imobilul în care este deţinut câinele, o adeverinţă, în copie,
eliberată de Asociaţia Chinologică şi o declaraţie pe propria
răspundere, care să cuprindă numărul de identificare al câinelui,
efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, efectuarea
sterilizării câinilor din categoria I, existenţa unei asigurări de
răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii din
categoria I;

- au obligaţia să declare la sediul poliţiei, în termen de 48
de ore, pierderea, decesul sau înstrăinarea câinilor agresivi.
Atragem atenţia asupra faptului că nerespectarea
prevederilor prevăzute la art.3, art.4, alin. (1), (2) şi (3), art.6, art.8,
art.9, lit.c şi d, art.10, art.18, alin. (1), lit.a ale O.U.G nr. 55/2002
republicată privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau
agresivi, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.
Proprietarilor sau deţinătorilor temporari de câini agresivi
li se interzice organizarea de lupte, antrenarea loc în acest scop,
participarea cu câini la lupte, importul sau comercializarea
câinilor din categoria I, reproducţia câinilor care nu au acte de
origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, precum şi
abandonarea lor. Nerespectarea acestor interdicţii prevăzute la
art.12, art.13 şi art.14 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
amendă sau cu închisoare.
În consecinţă, proprietarii şi deţinătorii temporari de câini
agresivi şi periculoşi care nu au depus documentaţia necesară
pentru a se afla în legalitate, sunt rugaţi să se prezinte la sediul
Poliţiei municipiului, a oraşului, a comunei în care îşi au
domiciliul, pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin conform
ordonanţei.
Poliţia Oraş Borsec
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COLINDELE CRĂCIUNULUI

Sărbătorile creștine ale Nașterii Domnului, Anului
Nou și Bobotezei au în viața credincioșilor o semnificație
aparte. Ele trezesc rezonanțe afective de înaltă sensibilitate
și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și
un farmec cu totul specifice în trăirea religioasă..
Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele
prezintă o valoare neprețuită prin originea și mai ales prin
vechimea lor. Ele reprezintă cântecul nostru strămoșesc și
una din cele mai vechi forme de manifestare a folclorului
religios românesc.
Colindele au o bază biblică, relatând în versuri
întâmplările şi faptele ce au precedat evenimentul sfânt al
Naşterii Domnului. Astfel, aflăm că: „cei trei magi de la
Răsărit spre stea au călătorit / şi-au mers până au stătut /
unde era pruncul născut”. Contextul istoric al Naşterii lui
Hristos este redat în colindul Împăratul Romei, în care se
arată că aceasta a avut loc în timpul împăratului roman
Octavian Augustus. De asemenea, se face referire la
plecarea lui Iosif şi a Fecioarei Maria din Nazaret în Betleem
pentru a se înscrie la recensământul populaţiei organizat
din porunca împărătească, precum şi episodul venirii
magilor de la Răsărit cu daruri de aur, smirnă şi tămâie.
Colindele „O, ce veste minunată” şi „Steaua sus Răsare” ne
învaţă că Fecioara Maria naşte astăzi pe Mesia, adverbul de
timp întrebuinţat aici subliniind timpul Bisericii, ca
actualizare a actului Întrupării Fiului lui Dumnezeu şi a
tuturor actelor Răscumpărării, dar şi faptul că pentru noi
creştinii, Hristos Se naşte în ieslea sufletelor noastre în sens
duhovnicesc, de fiecare dată când ne pregătim cu
rugăciune, post şi fapte bune.
Din versurile unor colinde desprindem învăţătura
despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, „Cel fără de
început”, născut din Tată fără de mamă mai înainte de veci şi
din mamă fecioară fără de tată, în timp, la plinirea vremii:
„Că Fiul dumnezeiesc al Tatălui Cel ceresc / S-a născut azi

din Fecioară voind pentru noi să moară”. Hristos este Unul
mărit în Treime preaslăvit sau“Împărat mare şi tare / pe
Dumnezeu Tatăl are şi pe Duhul dimpreună / Care toate le
lumină”,prin acestea reliefând totodată Unimea şi Treimea.
Hristos S-a născut din Fecioara Maria şi prin zămislirea
Duhului Sfânt:„Că a născut Prunc, Prunc din Duhul Sfânt
Fecioara curată”, dar în acelaşi timp El este” Fiul Cel din
vecie trimis de Tatăl nouă tuturor, ca să crească şi să ne
mântuiască”, adică să experimenteze condiţia omului cu tot
realismul ei, să crească în sânul familiei, pentru a cunoaşte
ce înseamnă iubirea părintească şi astfel să mântuiască
lumea din interiorul ei.
Naşterea Cuvântului are o valoare pancosmică, deoarece la
bucuria evenimentului sfânt participă întreaga creaţie,
cerul şi pământul, lumea văzută şi cea nevăzută, anume:
îngerii, oamenii (păstorii şi magii), steaua de la Răsărit,
vietăţile necuvântătoare „Îngerii cântau, păstorii fluierau,
magii se închinau, toţi se bucurau”.
Scopul venirii Domnului în lume este mântuirea
neamului omenesc şi a întregului cosmos, deschiderea
uşilor Împărăţiei cerurilor şi omorârea morţii şi biruinţa
asupra vrăjmaşului diavol:„Raiul cel închis, azi iar s-a
deschis / Şarpelui cumplit capul s-a zdrobit / Şi strămoşii
iară prin Sfânta Fecioară, iar s-au înnoit”. Dar înnoirea
întregii creaţii s-a săvârşit prin jertfa Crucii. De aceea, unele
colinde exprimă şi adevărul venirii lui Hristos în trup
pentru a Se jertfi. În Întrupare este prezentă Taina Crucii
Sale, dar şi înfierea omului prin Taina Sfântului Botez.
În fiecare an, la 25 decembrie, Îl aşteptăm pe Hristos
Domnul, aşa cum L-au aşteptat strămoşii noştri, retrăind
prin viersuirea colindelor bucuria celor care au fost martori
ai Naşterii Sale.
Pr. Nicolae Ciupudean
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CUM HRĂNIM PĂSĂRILE SĂLBATICE IARNA
În anotimpul cald, păsările găsesc cu ușurință hrană,
atât de origine vegetală, cât și animală - insecte, moluște,
amfibieni și reptile. Restrângerea resurselor de hrană în
perioada rece contribuie la dezvoltarea a două strategii în
lumea păsărilor: o parte dintre ele migrează. Celelalte aleg să
rămână și se adaptează condițiilor existente: își schimbă tipul
de hrană consumat și apelează la semințe și fructe.
Odată cu venirea zăpezilor, aceste resurse devin din ce
în ce mai greu accesibile. Mai rău pentru păsări, apar și
temperaturile extrem de scăzute, când menținerea
temperaturii corpului necesită multă energie. Tocmai de aceea
este recomandată amplasarea hrănitorilor în aceste perioade,
probabil cea mai răspândită activitate de protecție a păsărilor
sălbatice.
Perioada recomandată de hrănire este noiembrieaprilie, dar trebuie luate în considerare și condițiile
meteorologice. Hrănirea trebuie să fie continuă. Se recomandă
alimentarea hrănitorilor după-amiaza sau seara, astfel încât
păsările flămânde să aibă resurse de hrană dis-de dimineață.
Atenție! Alimentarea hrănitorilor trebuie neapărat
terminată la sfârșitul iernii-începutul primăverii, când deja
apar primele insecte,deci există resurse de hrană pentru păsări
și în natură, iar ele încep să cuibărească. Dacă hrănitorile sunt
în continuare alimentate, părinții o să-și hrănească puii cu
semințele provenite din hrănitori, în loc de omizi și alte
insecte.
Dat fiind faptul că puii nu sunt încă capabili să digere
semințele, sistemul lor digestiv nu este încă suficient de
dezvoltat, șansele lor de supraviețuire scad semnificativ. Deci
din dorința de a le ajuta, le facem rău.
Tipuri de hrană recomandate:
· semințe uleioase: semințe de floarea soarelui, semințe
de dovleac, semințe de in și de cânepă, miez de nuci,
miez de alune
· hrană vegetală: legume fierte sau fructe, care se găsesc
și la noi în grădini precum mere, pere etc
· grăsime animală: osânză, slănină crudă
· bile pentru pițigoi: se amestecă untura cu semințe
uleioase
Atenție: semințele și slănina trebuie să fie crude! Nu
este permisă hrănirea păsărilor cu semințe/slănină sărată,
prăjită, condimentată.
Tipuri de hrană contraindicată:
· alimente sărate, condimentate: semințe sărate, prăjite,

slănină condimentată, afumată etc.
· alimente procesate
· pâine
· paste și orez
· cereale: grâu, orz, ovăz, tărâță, porumb
Tipuri de hrănitori:
·Hrănitoare pe sol: este cea mai simplă metodă de
hrănire a păsărilor, când alimentele recomandate se împrăștie
pe sol într-un loc mai puțin frecventat de oameni și ferit de
zăpadă - sub copaci, tufișuri. Hrănitoarea va fi vizitată de un
număr mare de specii, indiferent de dimensiunea ei, iar
noaptea va oferi resurse de hrană pentru micile mamifere, și
implicit pentru speciile de bufnițe, care le vor vâna. Cel mai
mare dezavantaj al acestui tip de hrănitoare este accesul
pisicilor.
· Hrănitoare de tip căsuță: seamănă cu o căsuță, dar este
deschisă în toate cele 4 laturi și este fixată pe un suport înfipt în
sol. Necesită un spațiu mai mare, deschis, cu vegetație mai
înaltă (tufe sau copaci) în preajmă.
· Hrănitoare de tip tavă: poate fi folosită de locuitorii
apartamentelor. Se amplasează pe pervaz sau balcon în așa fel
încât semințele să nu pice pe balconul vecinului de jos.
· Hrănitori suspendate: se confecționează atât din
materiale consacrate, cât și reciclate.
· Hrănitoare de tip căsuță cu o latură închisă – se poate
suspenda pe perete, pe trunchiul copacilor
· Dovleac ornamental (Lagenaria siceraria): datorită
cojii lignificate are o durabilitate mai mare și mărimea
orificiului de intrare reprezintă un factor de selecție a speciilor.
· Hrănitori confecționate din recipiente de plastic, cutii
de lapte, cutii de conserve.
· Bilele de pițigoi se așază într-o plasă și se suspendă în
copaci la fel ca și slănina crudă.
Hrănitorile cu cel puțin un perete format din plasă de
sârmă (dimensiune orificiu plasă cât să nu curgă din
hrănitoare semințele) care previne accesul porumbeilor la
resursele de hrană.
Hrănitorile amplasate trebuie să fie inaccesibile
pisicilor.
Astfel, suportul hrănitorilor poate fi împrejmuit cu o
tablă. Ea trebuie așezată într-un spațiu mai deschis, care poate
fi supravegheat de păsări. Totuși, se recomandă ca la câțiva
metri (3-4 m) să se afle un pom sau o tufă, în care păsările să se
poată refugia la nevoie.
Material realizat de Eva Vancsa în publicația SOR „Cum
aduci cântecul acasă”, publicație realizată la evenimentul
Noaptea Privighetorilor 2018, cu sprijinul Lidl Romania.
sursa: www.sor.ro
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TRESĂRIRILE NOCTURNE
Cu siguranță că fiecare dintre noi a avut experiența acelei
stranii senzații de cădere în gol ce survine la adormire, atunci
când mușchii – în special cei ai picioarelor sau brațelor - se
contractă involuntar, provocând o tresărire. Fenomenul nu este
tocmai plăcut, acesta tulburând somnul sau provocând chiar
trezirea individului.
Denumirea atribuită fenomenului de către specialiști este
mioclonie hipnagogică, termenul mioclonie se referă la contracția
bruscă a mușchilor, iar adjectivul hipnagogic desemnează starea
între veghe și somn. De regulă, mioclonia apare atunci când
suntem prea obosiți și adormim repede, iar cofeina, fumatul,
stresul, folosirea mobilului și aparatelor asemănătoare, privarea
de somn contribuie la riscul manifestării fenomenului.
În timpul relaxării menite să inducă starea de somn,
mușchii se destind încet până când îsi pierd tonusul întru totul,
după care intervine creierul (activitatea musculară este
coordonată în primul rând de sistemul nervos): sistemul reticular
activator, care se află în trunchiul cerebral și care reglează starea
de veghe, trimite niște semnale care activează anumiți neuroni
responsabili de contracția mușchilor.

Deși cauza exactă nu se cunoaște, există câteva ipoteze privind
producerea miocloniei hipnagogice. Una dintre acestea este
interpretarea greșită a semnalelor relaxării totale musculare de
către creier, acesta ”având impresia” producerii iminente a unei
căderi sau a unei pierderi de echilibru iar spasmul provocat este
menit să readucă corpul în echilibru. O altă teorie care abordează
fenomenul din perspectiva evoluției susține că apariția spasmului
este menită să trezească individul înainte ca acesta să adoarmă
profund ca să se convingă de faptul că nu există nicio primejdie în
jur, să reverifice mediul înconjurător. Mai există și explicația
conform căreia fenomenul este, de fapt, un ”duel” între
neurotransmițătorii responsabili de starea de veghe și starea de
somn, atunci când sistemul fiziologic activ ”refuză” instalarea
somnului.
Mioclonia hipnagogică apare mai des la copii, episoadele
se răresc odată cu înaintarea în vârstă. Tratamente consacrate nu
există, dar un program echilibrat de somn, relaxarea sau
consumul unor ceaiuri cu efect calmant ar ajuta la instalarea lină a
somnului.
Fazakas Emese

CHEC DE POST

Vă împărtăşesc o reţetă de chec
delicioasă, care vă va îndulci în zilele
geroase ale lunii decembrie.
Ingrediente

1 cană zahăr
1/2 cană ulei
1 cană apă
2 căni făină
1 lingură zahăr vanilat
1 praf de copt
2 linguri cacao neagră
2 linguri dulceaţă de zmeură
3 linguri nucă de cocos, şi nuci
mărunţite
Mod de preparare
Punem într-un castron apa, uleiul,
zahărul, zahărul vanilat, praful de copt şi
făina. Mixăm apoi până obţinem o

compoziţie omogenă. Împărţim
compoziţia în 2. În una din ele punem
c a c a o ş i du l c e a ţ ă d e z m e u r ă ş i
omogenizăm. În cealaltă parte încorporăm
nuca de cocos.
Într-o tavă de chec unsă cu ulei şi
tapetată cu făină punem cele 2 compoziţii,
alternându-le.
Dăm la cuptor la foc mediu, pentru cca
45-50 de minute, până suprafaţa checului
devine fermă şi apar crăpături. Se face
proba cu scobitoarea.
Se lasă la răcit în tavă, după care se
porţionează după dorinţă.
(sursa: www.dulciurifeldefel.ro)

PATE DIN FICAT DE PUI CU MERE CARAMELIZATE
Ingrediente:
500 g ficat de pui
3 cepe roșii medii
1 kapia
100 g unt
2 ouă
1 legătură de pătrunjel
70 ml vin roșu
30 ml coniac

50 ml ulei
Sare, piper
Într-o tigaie punem uleiul, ceapa și kapia
tăiate mărunt și le călim. Adăugăm ficatul și
vinul și fierbem tot până ce se face ficatul.
Transferăm totul într-un castron în care mai
adăugăm ouăle fierte în prealabil și tăiate
bucățele, untul, coniacul și pătrunjelul tocat

mărunt. Omogenizăm tot cu blenderul,
adăugăm sare și piper după gust.
Pentru merele caramelizate, curățăm 2
mere, le tăiem cubulețe și le caramelizăm în
unt, în care adăugăm și puțin zahăr brun și
puțin coniac.
Ungem pâinea prăjită cu pate și deasupra
punem cubulețe de mere caramelizate.
Poftă bună!
reţetă din bucătăria lui Sanyi
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LUCRURILE BUNE SE ÎNTÂMPLĂ DATORITĂ VOUĂ!
Fotografii: Puskás Attila

Aş dori să vă povestesc despre evenimentul din data
de 9 noiembrie 2018. Eu aşa zic că, Moş Crăciun există nu
doar în luna decembrie. Poate exista oricând dacă crezi. Ei,
pentru noi acest zumba caritabil organizat de instructorul
Gergely Loránd, din Odorheiu Secuiesc, a demonstrat că,
oamenii buni există la tot pasul. În aceea săptămână am avut
de-a face numai cu oameni deosebiţi, de ajutor, care au
“sărit” cu orice este nevoie pentru organizarea acestui
minunat eveniment.
Pe această cale vreau să vă mulţumesc tuturor celor
care au participat la eveniment şi care au donat pentru
Szende baba. Mulţumim pentru sală, pentru afişe, pentru
poze, pentru muzică. Fără aceste lucruri nu se putea
organiza evenimentul.
Szende baba s-a simţit foarte bine, a făcut mişcare, a
întreţinut atmosfera, era zâmbitoare şi bucuroasă! Şi asta a
contat pentru noi! Evenimentul a început la ora 18, Casa de
Cultură a fost plină, au fost mulţi copii dar şi adulţi. Totul a
durat 90 de minute intense, pline şi o atmosferă incendiară.
Instructorul a fost mulţumit de copiii care au participat la
eveniment. I-a lăudat, nu-i venea să creadă în ce sincron au
fost cu el. Am transpirat, am râs şi ne-am simţit foarte bine
cu toţii!
La finalul evenimentului, donaţia adunată într-o
cutie a fost înmânată fetiţei, să-i folosească sănătoasă! Astfel
de evenimente sunt binevenite în viaţa fiecăruia dintre noi.
Prin intermediul acestora putem fi mai buni, putem dărui,
oferi. Este foarte important!
Încă odată vă mulţumim, vă dorim Sărbători fericite
şi liniştite în speranţa ca anul 2019 să ne mai aducă
evenimente la fel de frumoase .
Bordanciuc Julianna

DIAGRAMĂ DE ŞAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din ziarul local Izvoarele din luna
octombrie.
1Th4!!-Dxh4
2 Dg8+!!-Rxg8 (daca 2-Txg8 3 Cf7 matt)
3 Ce7+-Rh8
4 Cf7!!+-Txf7
5 Tc8+-Tf8
6 Txf8 matt.
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)
Negrul mută și câștigă!!!
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Borsec

ADVENT

CALENDARUL EVENIMENTELOR CULTURALE
Duminică 2. Decembrie
17.00 - Tradiţionala aprindere a lumănărilor de Crăciun în centrul civic al oraşului Borsec
17.15 - Concert de Advent în interpretarea trioului Amabile (Miercurea Ciuc) - Casa de Cultură
Duminică 9. Decembrie
17.00 - Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun în centrul civic al oraşului Borsec
17.15 - Concert se Sărbători susţinut de Trupa Kalandor (Casa de Cultură)
- Spectacol susţinut de dl. Oprea Mircea - Colinde de Crăciun (Casa de Cultură)
Duminică 16. Decembrie
17.00 - Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun în centrul civic al oraşului Borsec
17.15 - Continuarea evenimentelor Târgului de Crăciun (Casa de Cultură)
Duminică 23. Decembrie
17.00 - Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun în centrul civic al oraşului Borsec
17.15 - Spectacolul de Crăciun al Grupului de Dansuri Populare "Tündérkert Virágai"
(Casa de Cultură)
- MGC Guitar Students (Casa de Cultură)

Anunț

Evenimente susţinute de:

Primăria Oraş Borsec
Borszék Város Polgármesteri Hivatala

Informaţii de stare civilă
Naşteri
Fazakas Ádám
12.08.2018.
Eigel Bence
11.09.2018.
Băciuc Răscol Pavel Luck
04.10.2018.
Siklódi Gergő
06.11.2018.
Căsătorii
Kapott Attila József - Rácz Rebeka 24.11.2018
Decese
Sárpátki Ferencz
08.07.1957. - 07.11.2018.
Szőcs Elisabeta
29.07.1943. - 18.11.2018.

În fiecare zi între orele 13,00 – 15,00 Restaurantul
Falo își așteaptă pensionarii orașului. Arată talonul de pensie
și un act de identitate, și vei primi pentru doar 14,60 lei
meniul pensionarilor:
ciorbă
fel principal
bere Bucegi 0,5 l sau un nectar 0,25 l

Primăria Oraş Borsec
str. Carpaţi nr.6/A
I SSN 2601 - 1018
Tehnoredactare: sc artmobil - group srl
Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

