
Ediţia IV. Martie - Aprilie 2018
Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

ȘCOALA ALTFEL - UN ALT MOD DE A ÎNVĂȚA!
 Școala altfel - un alt mod de a învăța! Săptămâna 16-20 aprilie a 
fost pentru preșcolari și școlari un periplu organizat întru dobândirea 
unor abilități și deprinderi de viață. Conform unor programe 
prestabilite, alcătuite pe baza sugestiilor elevilor și ale părinților, 
activitatea din săptămâna “ Să știi mai multe, să fii mai bun!” a fost una 
de succes, mult-așteptată, dorită peste măsură și, evident, prea repede 
încheiată.

Debutul programului a fost unul deosebit întrucât răspunzând 
invitației noastre, mai multe instituții cu diferite obiecte de activitate și-
au trimis mesagerii spre a face cunoscute copiilor tainele profesiilor, 
momentele de satisfacție profesională, dar și o parte din dificultățile 
specifice fiecărei meserii. La Bursa profesiilor ne-am bucurat de 
prezența militarilor de la UM 01101 din Miercurea Ciuc, de reprezenții 
Inspectoratului pentru Jandarmi Harghita, de personalul Ocolului 
Silvic Borsec, de reprezentanții Poliției orașului Borsec și ai Serviciului 
de ambulanță Borsec. Elevii au avut ocazia de a interacționa cu invitații, 
de a afla lucrurile care îi interesează referitor la domeniul ales.

Cea de-a doua zi a săptămânii a fost dedicată sportului și 
competițiilor sportive. Astfel, pe terenul sintetic, s-a desfășurat 
competiția pe clase Exatlon Borsec. Entuziasmul i-a cuprins atât pe 
elevi, cât și pe profesori, astfel că meciurile de rugby sau fotbal s-au 
bucurat de multă susținere din partea spectatorilor.

Ziua tradițiilor a reunit în hore ale prieteniei, bunei-înțelegeri și 
toleranței elevii și profesorii. Am cercetat elemente de folclor local, am 
realizat asemănări și deosebiri între cântecele, obiceiurile românești și 
maghiare, am gătit bucate tradiționale și ne-am bucurat de atmosfera 
caldă, aromată și creativă. 

Respectul față de mediu, tihna de a trăi într-o zonă atât de 
frumoasă și curată se datorează și dezvoltării spiritului civic, dar și 
preocupării de a inocula în comportamentul elevilor deprinderi de 
educație ecologică, de a oferi exemple de bună-practică în acest sens. 
Astfel, fiecare clasă și-a determinat o zonă unde să ecologizeze, după 
care în jurul amiezii ne-am întâlnit în Poiana Zânelor pentru a sărbători 
“Viața verde”.

Vinerea, cu o parte dintre elevi au participat la Târgul 
GastroPan 2018-Tg. Mureș, alții realizând activități împreună cu 
părinții la școală sau în afara ei. Bineînțeles că în paralel cu activitățile 
enumerate s-au desfășurat zilnic și excursii tematice, o parte dintre elevi 
vizitând Alba Iulia, Deva -Hunedoara, Zetea, Odorheiu Secuiesc, 
Miercurea Ciuc, Târgu Mureș etc.

De asemenea, dorim să le mulțumim tuturor celor care au fost 
receptivi cererilor noastre, deschizându-și porțile: brutăria Panferanto, 
Romaqua, fermierilor care i-au primit cu drag pe micii vizitatori. 
Feedback-ul obținut ne dă garanția reușitei, la fel ca și zâmbetele de pe 
chipul elevilor. Anul viitor să ne găsească sănătoși, la fel de motivați și 
curioși! 

Prof. Hângan Daniela
fotografii: facebook.com/Liceul-Tehnologic-Zimmethausen-Szaklíceum
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 7 În Hotărârea nr. 29 s-a stabilit chiria pentru apartamentele 
martie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri: realizate prin Programul de construcții de locuințe pentru tineri și 

În Hotărârea nr. 26 s-a aprobat modificarea indicatorilor destinate închirierii.
tehnico-economici  pentru   lucrarea de investiție ”Parc de Aventură În Hotărârea nr. 30 s-a aprobat atribuirea în proprietate a unei 
(sanie de vară demontabilă ) în  orașul  Borsec, județul Harghita”. suprafețe de teren.

În Hotărârea nr. 27 s-a aprobat Documentația de Avizare a În Hotărârea nr. 31 s-a aprobat rectificarea bugetului local pe 
lucrării de investiție ”Reabilitare, modernizare, dotare și amenajare anul 2018.
exterioară a Grupului Școlar Zimmethausen din orașul Borsec, În Hotărârea nr. 32. s-a aprobat decontarea navetei cadrelor 
județul Harghita, și  a indicatorilor tehnico-economici”. didactice aferente lunii martie.

În Hotărârea nr. 28 s-a aprobat decontarea navetei cadrelor În Hotărârea nr. 33 s-a aprobat deplasarea domnului primar 
didactice aferente lunii februarie. la Bonyhád - Ungaria.

În Hotărârea nr. 34 s-a aprobat trecerea în domeniul public al 
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 5 orașului și intabularea unor suprafețe de teren.

aprilie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

pentru rugăciuni și pentru puterea cu care ne-ați susținut”. La câteva 
zile după operație aflăm că Rajmond se simte mai bine, că este spre 
drumul cel bun. 

Pe data de 17 aprilie Rajmond ne mulțumește pentru faptul că 
nu am rămas nepăsători ”Fiindcă suntem uniți s-a văzut, cu ajutorul 
lui Dumnezeu operația a reușit. Ca și după orice operație starea este 
când mai bună când mai rea, dar e spre bine și asta este cel mai 
important. Cu acest zâmbet transmite mulțumirile lui, pentru toată 
lumea”. De acum urmează perioada de recuperare și de tratamente 
care vor costa sume importante de bani dar cu siguranță vom rămâne 
la fel de uniți și dornici să ne ajutăm aproapele.

Membrii consiliului local, al societăților civile și Forumului 
Tineretului au organizat o campanie de strângere de fonduri, 
mergând personal la fiecare gospodărie din orașul Borsec iar cu 

Sigur ai auzit de cazul lui Gáll Rajmond, membrul această ocazie, fiecare în funcție de posibilități a putut dona pentru 
comunității noastre care a fost diagnosticat cu o tumoare pe creier. această cauză nobilă. Mulțumim frumos celor care au contribuit la 
Operația a fost efectuată în Germania și intervenția chirurgicală o derularea acestei campanii, și tuturor care au ajutat cum au crezut de 
costat 40.000 euro, sumă care a depășit cu mult situația financiară a cuviință. Astfel, pe data de 17 aprilie, domnul primar Mik József a 
familiei. Am arătat că suntem o comunitate unită și am fost solidari cu înmânat doamnei Gáll Emese suma adunată: 28 701 lei, 10 000 forinți 
această familie, iar ajutorul nostru financiar, spiritual și moral a și 290 euro. De asemenea mulțumim celor care au ajutat familia și pe 
însemnat mult. altă cale: au făcut donații la fabrica Romaqua, personal sau prin 

În timp ce noi ne pregăteam și sărbătoream Paștele, această virament bancar.
familie călătorea spre Germania, apoi așteptau rezultatele de după ”Cuvintele sunt puține pentru a exprima mulțumirile noastre 
operație. Doamna Gáll Emese ne-a ținut la curent cu tot ceea ce fac față de toți cei care ne-au ajutat! Pe mulți dintre voi nu vă cunoaștem, 
prin postările sale pe facebook. Pe data de 1 aprilie, seara, au pornit dar vă suntem profund recunoscători! Să vă binecuvânteze 
spre Germania, pe 5 aprilie a avut loc operația: ”Iubirea voastră ne Dumnezeu pe voi și familiile voastre!”
înconjoară. Împreună am reușit să aducem speranța acestei familii și așa 

Doar uniți suntem puternici. De aceea vă rog să ne rugăm ar trebui să ne sprijinim și să ne ajutăm reciproc și de acum înainte, 
pentru Rajmond. Dimineața la 8 intră în sala de operație, care va dura indiferent pe ce cale, indiferent de câte ori avem nevoie.
până la ora 13” – ”Operația s-a terminat, după spusele medicilor a Totodată, și Lukács Szendike are nevoie de ajutorul nostru, 
reușit, mai târziu aflăm amănuntele”; tot în aceeași zi Emese ne trebuie să urmeze, din nou, tratamente la Budapesta, iar tratamentele 
informează ”Știu că așteptați vești bune. Mă bucur din suflet pentru sunt foarte scumpe.
reușita de azi și că Rajmond poate să-și miște mâinile și picioarele... Așa putem fi persoane de nădejde, creștini, și locuitori ai 
sunt niște lucruri banale am zice dar defapt sunt miracole. Mulțumim Borsecului - o comunitate.

COMUNITATEA LA NEVOIE SE CUNOAȘTE

Primăria Oraş Borsec

Primăria Oraş Borsec
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Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri 
Giurgeu G10, a prezentat la începutul lunii martie  oportunitățile individuale sau colective de arhitectură, etc. Valoarea sprijinului: 
de finanțare pentru antreprenori. 10.000 euro – 100.000 euro.

Submăsura 4.2 oferă sprijin pentru investiții în Submăsura 7.2A oferă sprijin pentru introducerea 
prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe 
agricole. Pentru ameliorarea pieței locale de produse prime de la energie solară activă. Rețeaua de gaze naturale nu există în zonă, 
ferme, trebuie dezvoltată mai ales infrastructura de prelucrare și iar instituțiile publice sunt încălzite folosind lemn de foc, care este 
comercializare, inclusiv prin dezvoltarea de produse pe baza o sursă de energie neregenerabilă. Necesarul de căldură poate fi 
tradiției locale. Se aplică inclusiv pentru produse forestiere acoperit în timp friguros utilizând tocătura de lemn provenită din 
nelemnoase (de ex.: fructe de pădure, ciuperci). unitățile sprijinite prin măsura 4.3, iar vara din energie solară 

Beneficiari direcți: entități private - societăți comerciale, activă (panouri solare). 
ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în Beneficiari direcți: Entități publice: comune din zona, 
teritoriu, Cooperativa agricolă (înființată conform Legii nr. orașul Borsec (UAT), inclusiv alte instituții publice cu structura 
566/2004 cu modificările și completările ulterioare). teritorială în zonă. Valoarea sprijinului: 10.000 euro –150.000 

Valoarea sprijinului: 50.000 euro – 200.000 euro. euro.
Submăsura 4.3 oferă sprijin pentru achiziționarea de Submăsura 7.5 oferă sprinjin în dezvoltarea turismului, și 

utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din anume implementarea unui sistem de rezervare online și brand 
păduri, pășuni, fânețe. În momentul actual masa lemnoasă din turistic zonal. În teritoriu există trei destinații tradiționale: 
diferite activități forestiere pre comerciale este transportată și Borsec, Izvorul Mureșului și Borzont/Bucin, însă nu este vorba de 
vândută la aprox. 300 km, fapt care ar sublinia valoarea enormă a o zonă turistică, sectorul este slab dezvoltat, mai ales în comunele 
biomasei din fondul silvic și agricol. Pentru proprietari mai mici, periferice. Pentru a deveni o zonă turistică este nevoie de un brand 
și pentru proprietari de pășuni și fânețe este obligatorie curățarea turistic unic la nivel zonal, respectiv de un sistem de rezervare 
suprafețelor, dar biomasa respectivă nu este utilizată pentru online care într-adevăr funcționează. Brandul cuprinde și măsuri 
producerea energiei termice. opționale de mediu pentru unități de cazare. Beneficiari direcți: 

Beneficiari direcți: societatea civilă: - composesorate, Societatea civilă: asociații și fundații cu membri exclusiv din 
asociați composesorale - Entități private: societăți comerciale, ÎI, teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului - Entități publice: 
PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică. 
teritoriu. Valoarea sprijinului: 27.676 euro.

Valoarea sprijinului: 50.000 euro – 110.000 euro. Este necesară îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, iar 
Submăsura 6.4 oferă sprijin în a oferi servicii de calitate pentru contribuția proprie este de 10% în fiecare caz. Mai multe 
populație. Beneficiari: Entități private: societăți comerciale, ÎI, informații se găsesc pe pagina w

Sursa: www.g10.roPFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în 
eb www.g10.ro.

În perioada 21 - 22 aprilie 2018, la Bucureşti a avut loc 
Campionatul Naţional de Taekwondo WT al României. La acest 
campionat au participat peste 500 de sportivi de la 40 de cluburi 
din ţară. 

Au participat şi sportivii din Borsec, care au atins şi 
rezultate importante, locurile II respectiv III: Bajkó Krisztián II,
Küsmödi Réka III, Ivácsony Noémi  III, Platon Roxana III,
Szabó Csilla III, Szabó Örs III, Bajkó Viktor III Bereczki Szabolcs, 
Szabó Lajos, FazakasÁron, Fazakas Márk – cel mai tânăr sportiv 
dintre participanţi, 

Aceşti copii talentaţi au câştigat o nouă experienţă şi 
merită felicitări din partea noastră şi le urăm mult succes în 
continuare.

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE PENTRU ANTREPRENORI

BORSEC LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TAEKWONDO WT AL ROMÂNIEI 2018

foto: Bajkó Áron
Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Borsec
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În fiecare an de Sfintele Paști trăim marea bucurie a noi moartea Mântuitorului”.
Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Lumina şi mila lui Ce bine ar fi dacă am păstra bucuria pascală cât mai mult 
Dumnezeu se revarsă asupra lumii. Întreaga natură ia parte la în ființa noastră, dacă am păzi-o ca pe o comoară neprețuită! Ce 
marea sărbătoare. Întunericul a fost risipit. Moartea a fost învinsă. ne-ar fi viața fără Hristos înviat? Oare nu scularea Sa din morți 
Lumina a ţâşnit din mormânt... „Veniţi de luaţi lumină”. motivează toate actele credinței noastre? De aceea postim, ne 

Veniţi să-L primiţi pe Hristos, veniţi să luaţi lumină din rugăm, nădăjduim, năzuim, ne poticnim, cădem și ne ridicăm; 
Lumina Lui, veniţi să luaţi adevăr, înţelepciune, iubire din ducem un război nevăzut cu patimile, cu tentațiile viclene și 
Adevărul, Înţelepciunea, Iubirea adusă de El în lume. Nu lumina pizmașe ale trupului, ale lumii, ale celui rău tocmai pentru ca, la 
lumânărilor este cea pe care o vestim noi. Nu la lumina finele trecătoarei existențe pământene, să ne întâlnim cu Hristos 
lumânărilor se limitează lumina de Paşti. Iisus Hristos este lumina cel Răstignit și Înviat, Care să ne răsplătească truda, credința, 
lumii care a biruit întunericul. Ultimul duşman, moartea așteptarea, îndelunga răbdare prin sălășluirea în iubirea 
trupească şi sufletească a fost învinsă. Adevărul a biruit minciuna Preasfintei Treimi. 
şi viclenia. Iubirea a topit răutatea, ura, răzbunarea. Acesta este Din păcate, unii dintre noi, cu cât ne îndepărtăm de 
marele eveniment al zilei de astăzi şi credinţa vieţii noastre. Noi, praznicul strălucitei biruințe a Mântuitorului lumii, întorși la 
cei ce vieţuim în întuneric am primit, prin Învierea Domnului corvoada zilnică, lăsăm ca bucuria să ne scadă în intensitate, 
„arvuna” Învierii noastre şi a vieţii veşnice. îngăduim ca lumina pascală să licărească din ce în ce mai slab, 

Învierea lui Hristos, pe care o mărim neîncetat, este taina până se risipește, iar noi, copleșiți de grijile apăsătoare ale 
unităţii şi a comuniunii. Nu există ceva mai sfânt în cer şi mai „Martei”, trecem cu vederea totul, transformându-ne în robi ai 
necesar pe pământ ca unitatea şi comuniunea. Sfintele Paşti, sau lumii trecătoare și adeseori înșelătoare.
biruinţa asupra morţii, sunt izvorul comunităţii şi al comuniunii Domnul Hristos nu a înviat triumfalist spre a-Și arăta puterea, 
între Dumnezeu şi oameni, între cer şi pământ, între cei vii şi cei spre a emoționa ori intimida. După ce a suferit moarte pe Cruce, 
morţi, între cei credincioşi şi mai puţin credincioşi, între cei Dumnezeiescul Răscumpărător S-a ridicat din mormânt ca să 
înstăriţi şi săraci, între tineri şi vârstnici, între bărbaţi şi femei, împace Cerul cu pământul, pe Făcător cu făptura Sa, zdrobind 
între cler şi credincioşi, între cârmuitori şi poporul moartea și lanțurile iadului. Vasăzică, Domnul a înviat în interesul 
dreptcredincios. Sfânta înviere formează această punte de nostru, pentru mântuirea noastră, spre îndreptarea noastră.    
legătură între oameni şi între aceştia şi Dumnezeu, pentru că Luminatul Pavel spune, de altfel: „Iisus Hristos, Domnul nostru, a 
minunea învierii constituie taina iubirii desăvârşite şi biruinţa fost dat pentru păcatele noastre și S-a sculat pentru îndreptarea 
deplină asupra morţii şi a păcatului, care prin natura lor sunt noastră” (Romani 4, 25). Învierea din păcat în virtute nu trebuie să 
pricini de dezbinări. țină doar cât perioada Postului Mare ori cât cea a sărbătorilor 
Într-un cuvânt de învățătură al Sfântului Ioan Gură de Aur se pascale, ci să devină o permanență a vieții noastre, să ajungă o 
spune că, “prin Învierea lui Hristos, au fost depășite toate cotitură reală, imprimându-ne un nou curs al existenţei.
problemele omenești: nimeni nu trebuie să plângă pentru sărăcie După ce a înviat și până la înălțarea cu trupul la Cer, 
și, în general, pentru lipsa celor necesare, pentru că s-a arătat Hristos Dumnezeu nu a mai trăit ca un pământean; astfel și noi, 
Împărăția cea de obște; nimeni nu trebuie să jelească pentru cei care ne străduim să imităm Învierea Sa, să ne prefacem viața, să 
păcatul pe care l-a făcut, pentru că din mormânt iertare a răsărit; ne îmbunătățim mereu duhovnicește, împlinind chemarea 
nimeni nu trebuie să se teamă de moarte pentru că ne-a izbăvit pe marelui Pavel: „să umblăm întru înnoirea vieții” (Romani 6, 4).

ÎNVIEREA LUI HRISTOS - ÎNVIEREA NOASTRĂ

Pr. Nicolae Ciupudean

fotografii: Pr. Nicolae Ciupudean



tromboză.
Indicațiile terapeutice ale saunei. Pe lângă faptul că induce o 

stare de relaxare profundă, sauna are efecte terapeutice dovedite. S-a 
demonstrat că reduce inflamaţia mucoasei respiratorii, că atenuează 
durerile de la nivelul articulaţiilor şi că îmbunătăţeşte metabolismul. 
Sauna este inclusă în primele cinci metode de detoxifiere, fiind 
frecvent recomandată de medici. Căldura determină transpiraţia 
abundentă şi, totodată, deschide porii pentru eliminarea reziduurilor 
din corp.
Stimulează imunitatea. Persoanele care obişnuiesc să meargă la saună 
sunt mai puţin predispuse la infecţii respiratorii şi la boli inflamatorii. 
Reprezintă un excelent mod de îmbunătăţire a stării de spirit. 
Căldura creşte ritmul cardiac şi dilată vasele de sânge, îmbunătăţind 
astfel circulaţia sangvină. Prin urmare, muşchii se relaxează, stare ce 
atrage după sine eliminarea tensiunii nervoase. De aceea, sauna este 

Noi borsecenii nici nu conștientizăm cu adevărat în ce zonă considerată una dintre cele mai bune metode de combatere a stresului 
trăim, la Borsec avem tot ceea ce ne trebuie pentru a trăi sănătoși, în şi a anxietăţii. 
armonie... natura ne oferă totul. Temperatura mare stimulează sinteza de colagen, 

„Loc mai frumos și mai deosebit ca Borsecul și împrejurimile, îmbunătăţind astfel elasticitatea pielii şi conferindu-i tonicitate. În 
abia dacă mai poți visa: unde atotștiutoarea natură a avut dorința să plus, îndepărtează excesul de sebum, prevenind apariţia acneei la 
cuprindă într-o grădină fermecată, bunăvoința dumnezeiască prin persoanele cu predispoziţie în acest sens. Pentru efecte vizibile, se 
fapte și proprietăți benefice și frumoase atât pentru ochi cât și pentru recomandă câte 30 de minute de saună (o şedinţă dimineaţă şi una 
corp și suflet” a scris contele Orbán Balázs despre Borsec. seara), de trei ori pe săptămână, timp de trei luni.

Cea mai mare bogăție a Borsecului sunt numeroasele izvoare Sauna este contraindicată persoanelor care suferă de afecţiuni 
de apă minerală. Denumirea de „Regina Apelor Minerale” a fost cardiace şi circulatorii grave, de boli renale şi hepatice. De asemenea, 
atribuită de împăratul Austriei, Franz Josif. Dezvoltarea localităţii se trebuie evitată în caz de epilepsie, de infecţii cutanate, de tumori sau 
leagă de numele a doi cetățeni austrieci, Günther și Zimmethausen, de boli inflamatorii, femeilor gravide.
care în 1806 au luat în arendă terenul, și au construit prima fabrică de Terapia cu sare este utilizată pentru a trata boli respiratorii 
îmbuteliere a apei minerale, care are o continuitate de 212 ani. superioare, cum ar fi răceala, gripa, alergii, astm, bronsita, fibroza 

Fiecare izvor are un trecut glorios, pe care noi astăzi îl putem chistică, sinuzita, rinita, febra fânului și emfizem. În plus, 
folosi cu toate proprietățile sale benefice. proprietățile anti -bacteriene și anti- inflamatorii ale sării s-au 

Așadar, să consumăm apa izvoarelor, să încercăm băile cu apă dovedit a trata în mod eficient infectiile de piele, cum ar fi eczeme, 
minerală carbogazoasă, pentru că avem această posibilitate. Baia Ó- dermatite și psoriazis.
Sáros este cunoscută în rândul oaspeților iar pentru localnicii care Sunt localnici (Borsi Gyöngyi, familia Platon, familia Nemes, 
încă nu au încercat experința de a face baie în apă minerală etc) care au beneficiat de serviciile oferite de Baia Ó-Sáros și au 
carbogazoasă, atunci acum este momentul. observat îmbunătățiri și vindecare în cazul problemelor avute, și 

Baia Ó-Sáros s-a reconstruit exact după vechea architectură desigur au avut parte de momente de relaxare.
de prin sec. XIX – pe când avea nămol și a fost dată în folosinţă la 27 Programul este zilnic (excepţie luni): 12.00-20.00. În curte 
octombrie 2012. Construcţia e de o frumuseţe specială: e din lemn, este un bazin cu apă dulce pentru înot și bufet (ideal în perioada 
iar tavanul din sticlă. Se alimentează direct de la izvorul cel mai verii).
apropiat, nr. 3, apa bazinului rece are 17⁰ C, bazinul cald 28-34 ⁰C. Pe Preţuri:
lângă bazinele cu apă minerală, baia dispune și de o cameră de sare, Baie - 10 ron
saună și posibilitate pentru masaj. Combinaţia este o propunere cel Baie + saună - 25 ron
puţin interesantă pentru cei orientaţi spre fitness, sport şi agrement, Masaj parţial - 15 ron/15 minute
și nu doar pentru turiști ci și pentru localnici. Masaj general - 30 ron/30 minute

Indicaţiile terapeutice majore ale băilor cu apă minerală Pachet parţial (masaj parţial + saună + baie) - 35 ron
carbogazoasă. Tratamentul de 10 zile este recomandat în tratarea Pachet general (masaj general + saună + baie) - 50 ron
afecțiunilor: reumatice, cardiovasculare, neuropsihice, metabolice, Baie pensionari și copii (copii sub 10 ani) - 5 ron
endocrine, ginecologice, ateroscleroza sistemică şi în dereglări a Cameră de sare (30 minute) - 5 ron
glandei tiroide. Informații la telefon: Baia Ó-Sáros - 0735884723 sau la 

Contraindicaţii: stări febrile, boli contagioase, răni deschise, CNIPT Borsec 0266 337 522.
hipertensiune arterială - peste 180, dilataţie pulmonară, tulburări 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsecmenstruale, sarcină, accidente vasculare, infarct miocardic, 

BOGĂȚIA BORSECULUI – BAIA Ó-SÁROS / BAIA VECHE CU NĂMOL

foto: facebook.com/baiaosaros
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Grigoraș Dinicu (n.3 aprilie1889, — d 28 martie născut la  3 aprilie 1889 în cartierul „Scaune” al lăutarilor 
1949, București) a fost un violonist virtuoz și compozitor bucureșteni, într-o modestă casă pe strada Sfinților, și a trăit 
român de origine romă, care s-a impus printr-o manieră de mic copil în atmosfera muzicii populare. Tatăl său, Ionică 
deosebită de interpretare a vechilor piese muzicale din Dinu, originar din , era un muzicant foarte cunoscut, care 
repertoriul lăutăresc, prin sobrietatea stilului său individual cântase în  și Rusia. Mama sa era fiica lui , celebru naist din 
și prin tehnica instrumentală excepțională. Este cunoscut în acea vreme, și sora lui Dimitrie Dinicu, care, după ce 
toată lumea mai ales pentru compoziția sa din 1906, Hora studiase violoncelul la Viena, a devenit prim-violoncelist al 
staccato. Alte compoziții cunoscute ale sale sunt: Hora orchestrei filarmonice din  și profesor la Conservator. După 
mărțișorului, Ceasornicul,Căruța poștei și Hora spiccato câteva luni de la nașterea lui Grigoraș, tatăl său a plecat 
(cunoscută mai bine cu titlul Hora „Furtuna”). Violonistul împreună cu Angheluș Dinicu, la Expoziția Universală de la 
Jascha Heifetz afirma despre Dinicu că este cel mai bun Paris, cu ocazia inaugurării Turnului Eiffel, unde au cucerit 
violonist pe care l-a ascultat vreodată. Grigoraș Dinicu s-a cu interpretarea „Ciocârliei” pe vizitatorii expoziției.

În luna martie, luna în care natura se trezește la viață, Doamna Kolbert Tünde, ne-a prezentat cu mult 
noi borsecenii am avut parte din nou de un spectacol inedit. profesionalism informații despre tinerii artiști și despre 
Tânărul borsecean Pop Ştefan Cristian alături de ceilalți colegi compozitori renumiți precum: Rodolphe Kreutzer, Johann 
ai săi, prin pasiunea lor, ne-au oferit momente speciale iar Sebastian Bach, Johannes Brahms, Jacques Féréol Mazas, John 
publicul a fost profund emoționat. Doamnele și domnișoarele Towner Williams, Wolfgang Amadeus Mozart, Bartók Béla, 
au fost frumos întâmpinate cu flori și mărțișoare.  Jakob Dont, Felix Mendelssohn-Batholdy, Grigoraș Dinicu. 

Pe data de 2 martie 2018, la Casa de Cultură din orașul La finalul spectacolului Pop Ştefan Cristian ne-a oferit 
Borsec a avut loc concertul susținut de elevii Liceului de Arte momente emoționante, prin interpretarea la vioară a 
”Nagy István” din Miercurea Ciuc. Profesorul îndrumător faimoasei compoziții ”Ciorcârlia”. Talentul, munca, străduința 
Péter Ernő, a precizat că scopul acestui spectacol a fost ca elevii și exersarea zilnică de câteva ore, prezic un viitor de succes, 
să dobândescă experiență, aceștia urmând să participe și la frumos și sigur în lumea muzicală. Felicitările noastre sunt 
olimpiadă. Pop Ştefan Cristian, a avut ocazia să se afirme în vorbe prea sărace pentru a exprima bucuria și emoția trăită la 
fața publicului din orașul său natal pentru a doua oară, alături acel eveniment.
de care au mai urcat pe scenă elevii: Péter Balázs Máté, Mulțumim pentru aceea seară de neuitat, tinerilor 
Györgyicze Ákos,  Juhász Boylan Benedek, acompaniați la artiști, domnului profesor îndrumător și organizatorilor: 
pian de către Ványolós Orsolya. părinții lui Pop Ştefan Cristian și Boronea Bianca. 

CONCERT  
ELEVII LICEULUI DE ARTE ”NAGY ISTVÁN” DIN MIERCUREA CIUC

Cotrigășanu Cristina – Elena

fotografii: Cotrigășanu Cristina – Elena

GRIGORAȘ DINICU 

(continuare pe pagina 7.)
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SĂPTĂMÂNĂ TEMATICĂ LA EDELÉNY
Liceul Tehnologic Zimmethausen din Borsec a primit principiile matematicii. 

invitație din partea școlii Greco-Catolice ”Szent Miklós” din Pe lângă cele două săli de sport existente, se mai 
Edelény, să participe la ”Săptămâna Geografiei”. Totodată, construiește o a treia. Școala folosește terenul de sport și piscina 
domnul primar Mik József, a fost rugat să prezinte informații care sunt administrate de către conducerea localității. După toate 
privind bogățiile stațiunii și localitatea Borsec. Școala noastră a acestea, ne dăm seama că sunt necesare și la noi schimbări, dar e 
fost reprezentată de către trei elevi din clasa a VIII-a B. Aceștia la drept că poate nu vom ajunge niciodată la nivelul școlii din 
sfârșitul evenimentului au luat parte și la un concurs. Recunosc că Edelény, totuși trebuie să încercăm. 
la început mi-am făcut puțin griji deoarece elevii noștri nu învață Am dedus că de acum, printre materiile importante 
geografia după programa din Ungaria, oare cum se vor pregăti, trebuie să se situeze și informatica, trebuie să punem mai mult 
dar toate acestea au decurs normal, au realizat și un afiș despre accent pe metodele de învățare a informaticii. Directorul 
schimbările climatice împreună cu domnul profesor Móga Attila. Samsung din Ungaria, ne-a prezentat că generația care este acum 
M-am simțit onorat să pot participa la acest eveniment. la grădiniță, majoritatea va avea meserie care încă nici nu există și  
Prezentările au fost interesante și de calitate. În primul rând aș că vom ajunge la momentul în care fiecare meserie se va baza pe 
dori să prezint pe scurt școala. Am mai vizitat multe școli dar cunoștințe informatice și ale limbii engleze.
nicăieri nu am văzut o așa instruire de calitate. Credința se resimte Mă bucur că pe această cale am legat o prietenie cu domnul 
în activitatea elevilor, a profesorilor. Pe durata celor trei zile nu am director Barta József, care s-a oferit să ne ajute în dotarea școlii 
observat un elev să strige, să vorbească vulgar, să alerge deși sunt noastre.
de trei ori mai mulți elevi decât în școala noastră. Elevii din clasa a VIII-a B: Mik Larissza, Mik Adorján și 

Au la dispoziție o sală Samsung, care este dotată cu tablete Márkos Patrick, și-au exprimat bucuria că au participat la această 
și un monitor cu diagonală mare. Profesorii pot preda materia săptămână tematică, că a fost o experiență frumoasă în care au 
într-un mod interactiv; de exemplu la geografie se poate vedea văzut cum se învață într-o altă școală, care sunt noutățile în 
orice loc din lume, în 2D sau 3D, doar în câteva secunde. Cei mici tehnologie, au interacționat cu alți elevi și au învățat multe lucruri 
învață matematică cu Lego; am participat și noi la o astfel de oră de utile.

Traducere după: Dir. Ferency Józsefcurs și am văzut cât de repede, prin joacă, învață eficient 

De mic, Grigoraș cânta în corul de copii al bisericii Carl Flesch. Pentru a-și câștiga existența, a început să cânte la 
„Scaunele Vechi” din cartier, iar mai târziu, alături de tânărul diferite manifestări ocazionale, precum tradiționalul „târg al 
Trandafir, fiul cunoscutului lăutar Dobrică, a prins gustul moșilor” și prin localurile de la „Șosea”. În 1906 și-a dat 
muzicii. Primele lecții de vioară le-a luat de la Moș Zamfir, un examenul de absolvent al Conservatoriului pe scena Ateneului 
lăutar bătrân, care l-a învățat să cânte „Doina haiducului”, Român, interepretând partea solistică a Concertului nr. 1 
„Lume, lume, soro lume”, „Arde foc la București” și chiar pentru vioară și orchestră de Niccolo Paganini, pentru care i s-
„Ciocârlia”. a acordat Premiul I. Printre „bisurile” executate, a strecurat și 

La , unde a studiat vioara și compoziția în anii 1902- compoziția proprie „Hora staccato”, care i-a adus nemurirea. 
1906, a fost admis după ce s-a pregătit cu cunoscutul pedagog 

fotografii: facebook.com/Liceul-Tehnologic-Zimmethausen-Szaklíceum

Sursa: www.wikipedia.org

(continuare de pe pagina 6.)
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Naşteri 

Căsătorii

Decese

Fazakas Ábel Dávid                          23.03.2018.
Nagy Alexia Rebeka                         24.03.2018.

Csergő Gábor- Eigel Annamária    29.03.2018.

András Andrei           19.10.1938. - 05.03.2018.
Mikk Erzsébet            01.07.1914. - 06.03.2018.
Fazakas Paul               10.07.1929. - 09.03.2018.
Siller István                08.04.1964.  - 29.03.2018.
Țifrea Viorica             07.08.1937. - 29.04.2018.
  

6 mai 
18:00 – "ZIUA MAMELOR"  
Organizator: Mosneág Ilona
Locaţie: Casa de Cultură – sala mare

17:00 – expoziţie de fotografii şi ecranizare a 
filmelor din cadrul proiectului "Comunitatea romă 
prin artă vizuală", proiect realizat de Centrul 
Cultural Judeţean Harghita. Expoziţia va fi deschisă 
şi instituţia va fi reprezentată de către doamna 
director Ferencz Angéla.
Locaţie: Casa de Cultură – sala mare

18 mai
20:00 – CONCERT DE RUSALII, susţinut de trioul de 
coarde Mercurium din Miercurea Ciuc. Interpreţi: 
Péter Ernő – vioară 
Gábor Előd – violă 
Szentgyörgyi László – violoncel
Locaţie: Casa de Cultură – sala mare

Oferta evenimentelor culturale
Casa de Cultură din Borsec 5 - 18 Mai 2018

În fiecare an, în  ziua de 22 aprilie se sărbătorește Ziua 
Pământului, ziua când s-a născut mișcarea pentru protejarea 
mediului înconjurător. Această mișcare s-a născut în SUA când 
despre mediul înconjurător a început să se vorbească din ce în ce mai 
des.

Ziua Pământului a fost fondată de senatorul american 
Gaylord Nelson în anul 1970, cu scopul de a trezi clasa politică din 
dezinteresul pe care îl arată față de mediu. Ziua Pământului a fost 
celebrată în primul an de circa 20 milioane de cetățeni americani, în 
marea lor majoritate tineri și foarte tineri.

După 2 decenii, în anul 1990, peste 200 milioane de oameni 
din 141 de țări au transformat Ziua Pământului într-o manifestare 
de amploare în istoria omenirii, prin alăturarea lor în dorința de a 
lupta pentru un viitor mai bun al planetei noastre.

În anul 2009,  (ONU) a declarat ziua de 22 aprilie ca 
sărbătoare oficială a planetei Pământ și expresie comună a dorinței 
tuturor de a construi o societate stabilă, pentru un viitor mai curat și 
mai verde. 

Anul acesta, tema principală a fost limitarea poluării cu 
materiale plastice. Consumul de plastic a crescut de 20 de ori în 
ultimele decenii şi cel puţin o treime din materiale au ocolit 
sistemele de reciclare, ducând la poluare.

Trebuie să analizăm cât se poate de responsabil dacă avem cu 
adevărat nevoie de un anumit obiect din plastic. În cazul în care îl 
putem înlocui cu altceva, nu trebuie să ezităm să o facem. Dacă, 
totuşi, este necesar să folosim obiectul respectiv, trebuie să încercăm 
să-l reciclăm odată ce nu mai avem nevoie de el.

”Comunitatea internațională sărbătorește astăzi Ziua 
Pământului. Este acel moment când ar trebui ca toți să 
conștientizăm că Pământul este unic, nu avem altul de rezervă. 
Avem datoria, unul față de celălalt și toți față de generațiile viitoare, 
să avem grijă de planeta noastră, să îi gestionăm responsabil 
resursele fără a le epuiza, să îi păstrăm apele, solul și aerul curate, să 
combatem poluarea acolo unde există deja și să nu ne gândim la toate 
acestea doar o zi pe an, ci să purtăm cu noi mereu această 
responsabilitate. În prezent, schimbările climatice sunt dovada clară 
că Pământul suferă. Fiecare dintre noi are puterea să combată această 
suferință, însă există o condiție: să acționăm împreună.

Haideți, deci, să-i urăm planetei noastre la mulți ani de Ziua 
Pământului și să trecem de la vorbe la fapte!” 

sursa: facebook Ministerul Mediului

ZIUA PLANETEI PĂMÂNT – 2018 
"O LUME FĂRĂ POLUARE CU PLASTIC”
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