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

Sfinții Părinți, mereu este Crăciunul, 
mereu este Paștele, și mereu este Cinci-
zecimea.

Nașterea lui Hristos este un eveniment 
istoric, pentru că se petrece într-o anumită 
epocă, pe vremea când în Imperiul Roman 
domnea Cezarul Augustus, iar în Iudeea 
guverna Irod. Sfinții Evangheliști insistă în 
accentuarea caracterului istoric al eveni-
mentului, pentru că vor să arate că Hristos a 
fost o personalitate istorică, ceea ce în-
seamnă că a luat cu adevărat trup omenesc 
și că întruparea nu a fost o presupunere sau 
o închipuire.

În ciuda caracterului său istoric, acest 
eveniment este o taină. Știm că există 
Dumnezeu-Om, Dumnezeu desăvârșit și 
om desăvârșit, dar felul în care firea 
dumnezeiască s-a unit cu cea omenească în 
ipostasul Cuvântului rămâne o taină. De 

Nașterea Fiului lui Dumnezeu ca Om Sărbătoarea Nașterii Domnului după altfel, ceea ce s-a petrecut în persoana lui 
în Betleemul Galileii la plinirea vremii trup este maica tuturor sărbătorilor, după Hristos, adică unirea ipostatică a firii 
(Gal.4, 4) este începutul mântuirii noastre. cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur. dumnezeiești cu cea omenească, este un 
Întruparea lui Dumnezeu restaurează firea Nașterea este urmată de toate celelalte eveniment unic. De aceea, Sfantul Ioan 
umană și îl împacă pe om cu Creatorul său sărbători împărătești, adică de Bobotează, Damaschin avea să spună că Hristos este 
reașezându-l în comuniune de iubire și de Schimbarea la Față a Mântuitorului, de “singurul lucru nou sub soare“, adică 
dialog cu Acesta. Mai mult, îi deschide Patimi, de Cruce, de Învierea și Înălțarea singurul lucru nou după zidirea lumii.
perspectiva asemănării cu Arhetipul său, Domnului. Fără Naștere, nu ar fi fost Sărbătoarea Crăciunului, ca icoană a 
după cum Sfinţii Părinţi mărturisesc: Învierea, iar fără Înviere nu s-ar mai fi timpului sacru, actualizează liturgic 
Dumnezeu Se face om pentru ca omul să Împlinit scopul  sfintei întrupări. Așadar, evenimentul Nașterii Domnului astfel 
devină dumnezeu după har. Hristos toate praznicele împărătești sunt unite încât noi devenim martori transfigurați, 
Domnul și-a asumat liber firea umană, așa între ele, însă noi le despărțim pentru a le asemenea păstorilor și magilor, în fața 
cum și omul primește darul mântuirii prin putea sărbători și pentru a aprofunda noastră născându-se Hristos, iar noi 
împreună lucrare teandrică și își asumă semnificația lor. La fiecare Sfântă Litur- aducându-I jertfa existenței noastre 
rolul de fiu răscumpărat al Părintelui ghie, trăim toate aceste evenimente ale smerite, zugrăvind prin aceasta, peste timp, 
ceresc. sfintei întrupări. De aceea, după cum spun icoana Nașterii Sale în Betleem.

1 DECEMBRIE și 
CENTENARUL MARII UNIRI 3. APLICAŢIA MOBILĂ 

VISIT HARGHITA 7.AJUTĂ-NE 
CA SĂ PUTEM AJUTA! 5.

NAȘTEREA DOMNULUI, CENTRUL LUMII ȘI AL TIMPULUI

(continuare pe pagina 2.)
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de social pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL.
17 de noiembrie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:

În Hotărârea nr. 114 s-a aprobat stabilirea impozitelor şi Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 
taxelor locale pentru anul 2019. 11 decembrie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:

În Hotărârea nr. 115 s-a aprobat rectificarea bugetului În Hotărârea nr. 121 s-a aprobat rectificarea bugetului local pe 
local pe anul 2018. anul 2018.

În Hotărârea nr. 116 s-a aprobat acordarea de reducere În Hotărârea nr. 122 s-a aprobat reducerea de impozit 
la  impozitul pe clădiri și teren unor persoane fizice. membrilor Serviciului voluntar pentru situații de urgență.

În Hotărârea nr. 117 s-a aprobat preluarea  suprafeței de În Hotărârea nr. 123 s-a aprobat acordarea de reducere la 
teren atribuită d-lui MIKK TIBOR pentru construirea unei impozitului pe clădiri și teren unei persoane fizice.
case de locuit proprietate personală conform Legii nr.15/2003, În Hotărârea nr. 124 s-a aprobat stabilirea destinației 
republicată, modificată și completată. pentru 303 mc., masă  lemnoasă  din fondul forestier 

În Hotărârea nr. 118 s-a stabilit prețul de referință, administrat de Ocolul Silvic Borsec
destinația și modul de valorificare pentru masa lemnoasă pe În Hotărârea nr. 125 s-a aprobat stabilirea prețului de 
picior care se recoltează din fondul forestier proprietate referință, destinația și modul de valorificare pentru masa 
publică al orașului Borsec în anul  2019 de Ocolul Toplița. lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier 

În Hotărârea nr. 119 s-a aprobat modificarea anexei nr.1 proprietate publică al orașului Borsec în anul  2019 de ocolul 
și 2 de lângă Regulamentul de organizare și funcționare a  Borsec.
Serviciului Public Voluntar pentru Situații de Urgență În Hotărârile nr. 126 – nr. 145 s-a aprobat aplicarea 
aprobată prin Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec prevederilor  Cap.X, art. 489 (5) din Codul Fiscal asupra 
nr.87/2016. proprietății deținute de către persoane fizice şi juridice.

În Hotărârea nr. 120 s-a aprobat majorarea capitalului 
Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

Postul care preîntâmpină Săr- suntem asemenea magilor în căutarea 
bătoarea Nașterii Domnului este o icoană Luminii nemateriale, sau a pelerinului 
a nevoinței ce ne vorbește despre spre veșnicie care, despătimit și concen-
perioada precreștină – idolatră – a trat cu întreaga ființă, aleargă spre 
umanității aflate în așteptarea întrupării întâlnirea cu dumnezeiescul. Această 
lui Mesia – Izbăvitorul din robia morții. călătorie este o întoarcere din exilul 
În actualitate, pentru creștinul contem- viețuirii păcătoase, o neliniștită căutare a 
poran, trăitor la răspântia curentelor de regăsirii de sine, a chipului în căutarea 
opinie seculariste, într-o eră ce se vrea a Arhetipului, a icoanei în căutarea 
descreștinării, a izolării actului de modelului. La capătul acestui drum al 
credință în perimetrul strict ecleziastic, reînnoirii ne așteaptă Pruncul Iisus, care 
această perioadă de 40 de zile este un ne spune că pentru a moșteni Împărăția 
timp al pregătirii pentru întâmpinarea cerurilor, trebuie să ne schimbăm viața, 
Nașterii tainice a aceluiași Prunc să ne sustragem modului păcătos de 
Dumnezeiesc în cadrul liturgic, în ieslea consumare a timpului, să depășim 
Altarului și în sufletele noastre. Inima înțelegerea egoistă și secularistă a 
omului devine iesle în care Hristos Se existenței, să ne smulgem mintea din 
naște și pentru aceasta ne ostenim prin robia spațiului virtual și să ne întoarcem 
post și prin împlinirea faptelor milei la ceea ce suntem și pentru ce am fost 
creștine - singurele care arată conținutul creați, la simplitatea sfinților și nevi-
sentimentelor noastre. novăția pruncilor.

În această perioadă liturgică Pr. Nicolae Ciupudean

(continuare de pe pagina 1.)
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Cu ocazia zilei de 1 DECEMBRIE și CENTENARULUI 
MARII UNIRI, în data de 30 noiembrie 2018 la Casa de Cultură 
din oraşul Borsec, Primăria Oraş Borsec a organizat manifestările 
specifice acestui eveniment.

Cetăţenii au sărbătorit împreună Ziua Naţională a 
României şi Marea Unire din 1918.

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, a fost 
considerată de contemporani decisivă pentru "unitatea naţională a 
tuturor românilor". Toate apelurile au subliniat importanţa 
istorică a actului ce urma să se decidă la Alba Iulia: "Veniţi cu miile, 
cu zecile de mii - se scria în apelul Consiliului naţional din Blaj. E 
ziua când se va hotărî asupra sorţii noastre pentru o veşnicie. 
Veniţi şi juraţi că nedespărţiţi vom fi şi uniţi rămânem de aici 
înainte cu fraţii noştri de pe cuprinsul pământului românesc, sub 
una şi nedespărţită cârmuire". Pe lângă cei 1.228 de delegaţi, la 
Alba, au venit, după cum menţionează contemporanii, peste 
100.000 de români din toate colţurile Transilvaniei: "cât cuprindea 
ochiul numai om şi om în continuă mişcare, producând un vuiet 
de parc-ar fi fost talazurile mării în vreme de furtună".

Împreună am cinstit eroii acestui neam prin manifestări 
dedicate zilei de 1 DECEMBRIE și a CENTENARULUI MARII 
UNIRI: expoziția desenelor ”La mulți ani, România!” şi vizionarea 
filmului documentar “Pentru eroii care ne-au lăsat o țară”. 

Invitatul de onoare la acest eveniment a fost preotul 
Bisericii Ortodoxe din Borsec, Nicolae Ciupudean. Îi mulțumim 
frumos că a acceptat invitația noastră. Cu mare drag am ascultat 
vorbele părintelui, ne-a împărtăşit gândurile sale cu privire la acest 
eveniment.

Desenele expuse au fost realizate de copiii de la Grădinița 
Poiana Zânelor, și de elevii claselor primare și gimnaziale ai 
Liceului Tehnologic Zimmethausen. Prin desene copiii și-au dorit 
să ne arate cum văd ei istoria scrisă de strămoși și cum și-ar dori ei 
să fie țara noastră România. Felicitări lor și cadrelor didactice care 
s-au pregătit pentru această expoziţie.

Copii, părinţi, bunici, cu toţii am vizionat filmul 
documentar “Pentru eroii care ne-au lăsat o țară” realizat de către 
cunoscutul cineast român Dan Burlac. Dânsul a însoțit cu echipa 
de filmare, timp de cinci zile, cei 10 jandarmi montani din cadrul 
Echipei Naționale Montane, într-o misiune specială. Jandarmii 
montani au parcurs pe jos creasta Munţilor Carpaţi, pe vechea 
linie a frontului din Moldova, între Mărăşti – Soveja şi Oituz – 
Cireşoaia, în vederea comemorării sacrificiului militarilor români 
căzuţi în luptele purtate în Primul Război Mondial pentru 
reîntregirea ţării, fiind vizate atât mausoleele şi cimitirele 
soldaţilor existente în zona judeţelor Vrancea şi Bacău cât și 
vestigii de luptă din zone greu accesibile. A fost un film 
documentar educativ realizat cu mult suflet.

Vă mulţumim tuturor că aţi acceptat invitaţia de a 
sărbători alături de noi Ziua Naţională a României şi vă urăm La 
mulţi ani!

1 DECEMBRIE și 
CENTENARUL MARII UNIRI

Cotrigăşanu Cristina-Elena
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Lăsați-vă cuprinși de aceasta! Miracolele se întâmplă exact La răstimpuri, omul simte nevoia primenirii, a 
cât credem în împlinirea lor! reîntoarcerii la starea lui paradisiacă. I-e dor să se oprească în 
          Când prinse în salbă clipele se-ngrămădesc într-o vioiciune tihnă din graba pașilor pierduți în zile și să poarte straie de 
miraculoasă spre a  da slavă celui ce se va fi născut, atunci e sărbătoare, să-i priască și să-i bucure sufletul mocnind de amara 
vremea colindelor... E un timp magic! E minunea care i-aduce an trudă. În preajma Crăciunului, omul primește o putere. Dar ca sa-
de an pe cei ai casei mai aproape, pe cei de-o seamă într-un gând, i fie -ntreagă, puterea trebuie spălată cu gândul bun și 
pe cei de-un suflet într-o simțire... preacucernic.
 De câțiva ani, noi o numim Magia Crăciunului... Și chiar  Ușor, ușor, albeața iernii coboară peste om prinos și har, 
este! căci îl știe pe Iisus Mântuitorul copil născut din Maică Preacurată, 

Cu fiecare zi care ne apropie de Slăvita sărbătoare a slăvit de magi cu sfinte daruri.
Nașterii Domnului, ne bucurăm de graiul dulce al colindelor, de Atunci, coboară în poveste și se-nnoieste, în seara blândă a 
chipurile vesele ale celor care ne sunt aproape, de cadourile pe care Sfântului Crăciun, cu haine noi de ani străvechi... L-aduce pe 
le primim sau pe care le oferim semenilor noștri: un zâmbet, o Hristos în colinde ca numele să i-l poarte peste veacuri, neam de 
vorbă înțeleaptă, un sfat prietenesc, o mângâiere, un minut din neamul oamenilor.
viața noastră. Crăciunul e clipa îmbrățișării fierbinți, este magia 

Și ca prin magie, luminițele din ochii noștri ițesc în jurul bradului sărutat de scânteierea imaculatei zăpezi, e lacrima 
bradului, s-așază potrivit, steaua “coboară” sălășluind în vârful îngerilor devenită mir, e miracolul existenței. Magia Crăciunului 
acestuia, iar oamenii atârnă globuri, globuri cu împliniri, cu depinde, în mare măsură, de fiecare dintre noi: cum o creăm, cum 
speranțe, cu mulțumiri, binecuvântări. Iar atunci, e vremea o oferim, cum o trăim!
veseliei și-a colindului sfânt, căci:  Prima ninsoare, dansul primilor fulgi dalbi care s-așază pe 

umerii naturii pregătind cu migală mantia ce va primi din nou 
“Cerul și-a deschis soborul Pruncul Luminii ne încredințează că și în acest an, vestea va 
Lerui, Doamne, Ler cuprinde întreg pământul. Să ne primenim sufletul, să 
Au pornit cu plugușorul împrumutăm din albul zăpezii și să strălucească în noi al Lui sălaș. 
Îngerii prin cer” Să ne hrănim din dulcile foloase ale bunătății, blândeții, 

prieteniei, din credința adevărată, inocență și har. 
           Crăciunul copilăriei este cel mai frumos! Este acel Crăciun Să-i facem loc și lui Moș Crăciun, ca bucuria să ne fie 
care rămâne în sufletele oamenilor ca să-i lumineze pe mai târziu, deplină. Iar darurile primite să le păstrăm neîntinate, spre a le 
atunci când umbrele caută să se strecoare. Frumusețea și lumina spori...
unui copil vin din sufletul său! Cugetul curat, inima neîntinată îl Vă dorim ca zilele de sărbătoare să vă lumineze ființa, să 
țin pe Dumnezeu la adăpost... vibrați în pace și iubire, să regăsiți acel colț al copilăriei imaculat, 

Crăciunul este sărbătoarea dragostei. Deschideți larg pentru a putea redescoperi adevăratul spirit al Crăciunului care să 
inimile voastre și lăsați să pătrundă, odată cu magia Crăciunului, strălucească cel puțin până la anul...
dragostea pruncului Iisus. Lăsați-l să vă dăruiască bucuria             Crăciun fericit tuturor!
izvorâtă din recunoștință, puterea de a ierta și pace sufletească. 

MAGIA CRĂCIUNULUI

prof. Daniela Hângan 

foto: Bogdan Truța                                                                                                                                                                  foto: Daniela Hângan



În data de 5 decembrie Moșul a trecut (și) prin Borsec, a 
sosit la Casa de Cultură! A adus daruri preşcolarilor de la 
Grădiniţa Poiana Zânelor şi elevilor cu ajutorul Consiliului 
Local şi al Primăriei Oraşului Borsec. Copiii au primit cu mult 
drag cadourile oferite de Moş Nicolae.

“A sosit Moş Nicolae… Şi a adus cadourile așteptate, pe 
care le-ai dorit, o carte, o îmbrăcăminte, orice… Dar cadoul cel 
mare este altceva, ceva ce nu ştii când vei primi şi ce va fi. Şi 
cadoul acesta este unic, doar o dată îl poţi primi, de aceea este 
atât de emoţionantă aşteptarea. Iar la primirea darului îţi dai 
seama cât este de valoros, pentru că acesta este deosebit. Doar 
lăcrimezi pentru că ai primit mai mult decât ai fi aşteptat.“ 

(Tradus după: Mosneag Ilona)

Mesajul nostru a a ajuns la inimile multor persoane. La 
iniţiativa membrilor Asociației Catolice a Femeilor din 
Borsec, au răspuns multe persoane: membrii Clubului de 
Pensionari, magazinul „La doi paşi” şi multe persoane fizice 
care au donat în cutiile expuse la Biserica Catolică (930 lei). S-a 
adunat o sumă frumoasă din care am putut cumpăra şi pregăti 
pachete pentru 20 de persoane; acestea au conţinut: alimente 
neperisabile, dulciuri, fructe, şi alte alimente de bază. Mulţi au 
adus gemuri, zahăr, ulei. 

Mulţumim tuturor, împreună am dăruit o mare bucurie 
şi am făcut ca sărbătorile să pară mai frumoase pentru unele 
persoane. Pachetele s-au distribuit în data de 12 decembrie, cu 
multe emoţii şi bucurie.

Cel mai mult au apreciat c  ne-am gândit la ei, astfel au 
simţit că ţinem la ei, că ne pasă.

ă
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AJUTĂ-NE CA SĂ PUTEM AJUTA!

fotografii: Mosneag Ilona  

A SOSIT MOŞ NICOLAE!

Traducere după: Kolbert Tünde

foto: Kolbert Tünde
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Fulgii de zăpadă care se pun pe mănuși sau mânecile Răspunsul succint la această întrebare este următorul: cei 2 atomi 
pardesiilor noastre sunt de-a dreptul fascinanți. Să ne alocăm de hidrogen și 1 de oxigen prezenți în molecula de apă formează 
timp pentru a-i privi de mai de aproape, folosind, eventual o lupă, un unghi anume, iar atunci când moleculele îngheață, se formează 
căci putem petrece minute bune cu analizarea acestor cristale un tetraedru. Unirea mai multor tetraedre dă naștere acestei 
delicate și perfecte. simetrii haxagonale.

Structura fulgilor este o reflecție a configurației Datorită formelor fulgilor de nea, cercetătorii pot obține 
moleculelor de apă, așa cum se ordonează ele în timpul informații despre condițiile în care aceștia s-au format. La 
solidificării materiei. Formarea lor presupune existența unei începutul anilor 1900 americanul Wilson A. Bentley a făcut mii de 
particule infime de praf în nor, pe care se condensează vapor de poze fulgilor de zăpadă, colecția sa fiind cunoscută în lumea 
apă care îngheață pe vreme rece. (Fenomenul este asemănător cu întreagă și este, totodată, o dovadă a faptului că nu există doi fulgi 
formarea cristalelor de pe geamuri, atunci când vaporii sau aburii identici.
intră în contact cu suprafața foarte rece a sticlei.) Vaporii continuă 
să se solidifice în jurul acestui miez de gheață, până ce se formează 
plăcuța de cristal hexagonală. Forma fiecărui fulg depinde de un 
șir de factori: temperatura, presiunea atmosferică, puterea 
vântului, gradul de încărcare, de complexitate. Fulgii sunt în 
mișcare continuă în nor, iar factorii de mediu se schimbă în jurul 
lor pe măsură ce se formează. Cu cât factorii respectivi sunt mai 
uniformi, cu atât fulgul de zăpadă va fi mai simetric. Dacă, în 
drumul lor către sol, fulgii trec într-o zonă mai caldă, se lipesc 
unul de altul, formând conglomerate, rezultând acea ”ninsoare cu 
fulgi mari” specifică vremii mai blânde. La temperaturi joase cade 
zăpadă măruntă, fulgii prezentând o arhitectură mult mai simplă. 
Dacă vântul suflă puternic, structura fulgilor se sparge, aspectul 
lor fiind acela de bucăți minuscule de cristale de gheață. Foarte rar 
se pot observa și fulgi cu 12 brațe, atunci când, în faza inițială a 
formării lor, două plăcuțe hexagonale se lipesc între ele.

Dar de ce forma fulgilor de nea este tocmai hexagonală? 

SECRETUL FULGILOR DE NEA 

O fotografie a lui Wilson A. Bentley 
http://www.donttakepictures.com/dtp-blog/2017/1/9/bookmarks-snowflake-bentley

Fazakas Emese

În data de 9 decembrie 2018, la dornici să înveţe. 
Gheorgheni, a avut loc Concursul de Şah - Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah 
Cupa Sfântu Nicolae. din ziarul local Izvoarele din luna noiembrie 

La acest concurs a participat şi Vodă Costel 2018.
şi s-a clasat pe locul II. Îl felicităm pentru Rezolvarea:
această realizare. 1-Dxf3!! 

Concursul a fost de tip Şah Rapid (de o zi) 2.-gxf3-Tg6+- 
şi s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic Batthyány 3.Rh1-Nh3 
Ignác, unde au fost 46 de participanţi la senior 4.Td1-(dacă 4.Tg1-Ng2+- 5.Txg2-Te1+ 6.Df1-
din localităţile: Borsec, Topliţa, Sărmaş, Txf1 7.Tg1-Tfxg1 matt)-Ng2+ 
Gheorgheni, Miercurea Ciuc, Târgul Secuiesc, 5.Rg1-Nxf3+ 
Sovata, Braşov. 6.Rf1-Tg2 urmat de Txh2 sau Txf2 !!!

Adresăm sincere felicitări pentru toate Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi 
realizările şi premiile obţinute pe tot parcursul pasionații de şah sunt rugați să ne dea soluțiile 
acestui an şi pentru faptul că duce numele pentru rezolvarea problemei (date de contact: 
Borsecului şi pe alte meleaguri, că ne face CNIPT Borsec, email:turism.borsec@gmail. 
cunoscută localitatea. De asemenea îi com). 
mulţumim pentru colaborarea bună, pentru Rezolvarea diagramei se va publica în 
modelele de diagrame şi rezolvările acestora. numărul următor al ziarului local Izvoarele.
Ne-ar bucura să ştim că mai sunt în Borsec CNIPT Borsec (Rezolvare Vodă Costel)
persoane cărora le place să joace şah sau sunt 

 CONCURS DE ŞAH - CUPA SFÂNTUL NICOLAE, GHEORGHENI

Albul mută și câștigă!!!
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Consiliul Judeţean (CJ) Harghita a lansat, miercuri, în El a punctat faptul că oferta turistică pune accent pe 
cadrul unui eveniment desfăşurat la Odorheiu Secuiesc, aplicaţia specificităţile judeţului şi a dat asigurări că cei care vizitează 
mobilă de promovare turistică ''Visit Harghita'', care reuneşte, în Harghita vor pleca acasă cu zâmbetul pe buze.
premieră, toate ofertele turistice din judeţ, fiind un instrument util "Noi nu vrem să intrăm în competiţie cu ofertele turistice 
pentru cei care doresc să viziteze această zonă. ale ţărilor din Vest, foarte bine dezvoltate, nu avem nici munţii lor 

Aplicaţia "Visit Harghita" oferă informaţii, în română, înalţi şi nici aceleaşi oportunităţi pe care le au ei. Noi încercăm să 
maghiară şi engleză despre locuri de cazare, restaurante, atracţii atragem atenţia turiştilor asupra acelor specificităţi în care suntem 
turistice, dar şi posibilităţi de distracţie. Există şi un top al celor mai unici ori la nivel naţional, european sau mondial, încercăm să 
bune restaurante şi locuri de cazare, cei interesaţi putând suna punem accent pe specificitatea judeţului, pe ceea ce suntem noi 
direct pentru a obţine o rezervare. Turiştii pot afla din aplicaţie şi speciali. Şi toţi cei care pleacă de aici, pleacă liniştiţi, cu zâmbetul pe 
care sunt cele mai cunoscute legende ale judeţului şi au la dispoziţie buze şi am dori cât mai mulţi să simtă acea revelaţie pe care o pot 
şi un calendar cu evenimente. dobândi doar aici, în judeţul Harghita. Şi, dacă tot vin, să lase şi 

Meniul dispune şi de un ghid audio, dar oferă şi informaţii bani, ca să zâmbim şi noi", a afirmat vicepreşedintele CJ Harghita.
utile pentru turişti, cum ar fi prognoza meteo, harta judeţului, o Prezent la evenimentul de lansare, preşedintele Consiliului 
listă a ghizilor turistici şi a birourilor de informare turistică, Judeţean, Borboly Csaba, a arătat că dezvoltarea turismului din 
locurile de unde pot fi închiriate autoturisme, precum şi datele de judeţ a vizat realizarea de investiţii, unde este nevoie de contribuţia 
contact al Serviciului Salvamont. fiecărui actor din domeniu, dar a cuprins şi realizarea de strategii 

Aplicaţia "Visit Harghita" este disponibilă pe Android şi sau de parteneriate.
IOS şi poate fi descărcată gratuit, existând şi un backup pe site, "Eu cred că dezvoltările turistice în judeţul Harghita le-am 
pentru cei cărora le e mai uşor să îşi facă programarea concediului putea caracteriza printr-o forţă calmă, liniştită, fiindcă nu am luat 
din faţa calculatorului şi nu de pe telefon. Logo-ul aplicaţiei numai punctual ceva cu care am fugit repede înainte şi să ne dăm 
reprezintă o floare stilizată, motiv tradiţional din zonă, în interiorul seama ulterior că nu poate fi utilizat, ci am mers pe ideea 
căreia se regăsesc picăturile de apă, cu referire la apele minerale din investiţiilor, am mers de la investiţii până la strategii, de la educaţie 
Harghita şi crestele unor munţi, care fac trimitere la zonele până la modificarea cadrului legislativ, de la diferitele proiecte şi 
muntoase foarte frumoase din judeţ. parteneriate, până la a aduce acel know-how de care avem nevoie. 

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Biro Barna (...) În Harghita trebuie să ne gândim la un turism unde există o 
Botond, cel care a coordonat proiectul, a declarat pentru sinergie a energiilor, important este să existe securitate, important 
AGERPRES că lansarea aplicaţiei mobile de promovare a judeţului este să avem investiţii, noi trebue să construim drumuri, să facem 
"este rezultatul unei munci foarte serioase de culegere de date", care dezvoltările necesare pentru consolidarea acestui domeniu 
a durat opt luni de zile, timp în care s-a adunat laolaltă toată oferta economic şi în acest domeniu avem nevoie de contribuţia 
turistică a judeţului. fiecăruia", a declarat Borboly Csaba.

"Aplicaţia are un rol esenţial, deoarece toţi cei interesaţi să Reprezentanţii CJ Harghita au precizat că în perioada 
viziteze judeţul Harghita pot accesa înt-un singur loc şi în mod facil următoare se doreşte încheierea unor parteneriate cu Ministerul 
informaţiile relevante, pot să-şi planifice cu uşurinţă perioada Turismului din România şi cu Agenţia Naţională de Turism din 
petrecută în judeţ şi pot contacta locurile pe care doresc să le Ungaria pentru popularizarea aplicaţiei, iar o listă cu locurile 
viziteze. Acest eveniment şi această zi este o premieră din mai multe legendare va ajunge la birourile de turism din judeţ. Sursa. 
puncte de vedere: pe de o parte este prima aplicaţie în format AGERPRES (autor: Gina Ştefan)
Android şi IOS care promovează toată oferta turistică din Harghita Puteţi să descărcaţi aplicaţia, totodată recomandăm să 
şi pe de altă parte este prima aplicaţie de promovare turistică la vizitaţi site-ul https://visitharghita.com pentru a afla informaţii 
nivel judeţean care conţine şi un ghid audio", a spus Biro Barna despre judeţul nostru, despre Borsec.
Botond.

APLICAŢIA MOBILĂ VISIT HARGHITA
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2019Borsec foto: Puskás Attila

Echipa de redactare a 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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