Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

Ediţia IV. Mai 2018

ÎMPREUNĂ PUTEM REALIZA MAI MULTE
discuție cu Pădurean Sanyi
A sosit la Borsec de aproximativ un an, pentru perioade
mai lungi și mai scurte de timp.
Multă lume îl cunoaște deja pe
Sanyi. Când este la Borsec
atunci organizează, se informează, gătește nu numai prietenilor, ci și atunci când este
invitat la vreun eveniment, își
formează și emite păreri. Chiar
și în urma unor scurte întrevederi, se poate observa că
Sanyi este un om devotat
comunității. Nu ascunde faptul că îi place foarte mult să gătească,
iar în discuții, de multe ori aduce vorba despre restaurantul ”Papa
la Soni” din Vama Veche, al cărui proprietar este și care, vara, este
mereu plin de oaspeți.
Am fost curioasă despre experiența sa, așa că i-am adresat
câteva întrebări:
Având în vedere experiența dobândită de-a lungul anilor la
Vama Veche, care este părerea ta despre turismul din Borsec?
Eu văd situația așa cum este. Turismul încă nu este
dezvoltat îndeajuns pentru a promite tinerilor un viitor. Borsecul,
la nivel național este cunoscut datorită apelor minerale
carbogazoase, iar ca stațiune turistică îl cunosc mai mult
persoanele în vârstă. O stațiune turistică de interes național
trebuie să fie cunoscută și să vină oaspeți din întreaga țară, nu
doar din județele învecinate.
Se vede că vrei să schimbi, să faci ceva. Aceasta este
motivația realizării CEAUN BORSEC FESTIVAL?
Exact. Îmi doresc ca și tinerii să descopere Borsecul ca
destinație turistică, nu doar vizitatorii din 4-5 județe și din
Moldova. Borsecul are ce să ofere, de aceea trebuie să facem cât
mai cunoscută zona. Am observat că locuitorii trăiesc mai mult în
amintirea trecutului. Din zicala ”Cândva nu era așa” nu se poate
trăi, trebuie să privim, să pășim înainte! Așa văd că încercări au
fost, sunt, dar de multe ori am auzit: ”da, am vrut, am încercat, dar
nu s-a realizat nimic...”
Ar trebui schimbată această mentalitate...
(continuare pe pagina 2.)

Buchet de Gânduri ...
“ există inimi în care încap și cerul, și pământul, și
oamenii, și animalele… iată asta e mărinimie.”
De mărinimia unor astfel de oameni au beneficiat și
elevii Liceului Tehnologic Zimmethausen bucurându-se
astăzi de cabinete și săli de clasă mai dotate, de condiții mai
bune de desfășurare a activităților didactice.
Prin generozitatea reprezentanților ROMAQUA,
liceul nostru s-a îmbogățit cu 5 laptopuri, 7 televizoare
LCD, două imprimante color, un copiator performant,
dispozitive wireless. Activitățile la clasa au devenit mult mai
captivante, materialele didactice -mai atractive, astfel,
zâmbetele de pe chipurile copiilor au cucerit întreaga
comunitate școlară.
De asemenea, s-au executat lucrări de modernizare
a spațiilor de învățare, menite să dezvolte un climat
educațional prietenos, cald și adecvat fiecărei activități.
În urma analizei de nevoi realizată prin consultarea
tuturor actorilor educaționali: elevii, cadrele didactice și
reprezentanții părinților, s-au achiziționat atât echipamente audio-video, cât și materiale destinate utilizării în
activitățile sportive, încercându-se astfel să se răspundă, în
primul rând, necesităților elevilor.
Dorim să aducem cuvinte de mulțumire conducerii
ROMAQUA pentru gestul minunat de a susține școala și
grădinița din Borsec, transformându-le în “izvoare vii”,
purtătoare ale bucuriei și faimei acestei binecuvântate
localități: Borsec.
Borsec, izvor de energie!
Borsec, izvor de bucurie!
Asociația Școlară Borsec

foto: Móga Attila
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Nu prea se practică voluntariatul deși, localnicii pot să
realizeze ceva împreună, mai mulți fiind, puterea este mai mare,
munca este mai ușoară. Din nevoia de a fi uniți, să lucrăm
împreună, m-am gândit să organizez – să organizăm acest
festival. Am experință în a organiza evenimente multietnice. Pe
durata a 3 zile, în perioada 13 IULIE – 15 IULIE 2018 va avea loc
prima ediție a Festivalului multietnic de arte și gusturi culinare,
CEAUN BORSEC FESTIVAL. Pe de-o parte, dorim ca orașul să
se facă cunoscut la nivel național și de ce nu, chiar la nivel
internațional și pe de altă parte, dorim ca întreaga comunitate să
fie mai unită. Programul va fi variat: conferințe, workshop-uri,
concursuri sportive, activități de protecția mediului, proiecție de
filme, expoziții foto, stil de viață sănătos, concerte, concursuri și
demonstrații culinare.
Este un proiect îndrăzneț. Este realizabil?
Da. Împreună și cu implicarea tuturor. Ne adresăm
tuturor, ca după posibilități, să ne ofere ajutor: locuri de cazare
și/sau a unor mese artiștilor invitați, să muncim împreună, cine
cum și cu ce poate. Invităm artiști și formații cunoscute, care vor
atrage publicul, aceștia ducând vestea mai departe în țară, în
lume. Astfel vor sosi mai mulți oaspeți, vor fi încasări mai multe,
așadar o șansă și un viitor mai bun tinerilor. Pentru tinerii din
Borsec!
Așa se întărește și se îmbogățește o comunitate.
Așa să fie! Mulțumesc pentru răspunsurile oferite!
Traducere după: Kolbert Tünde

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 2
mai 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 35 s-a aprobat execuția bugetară pe
trimestrul I al anului 2018.
În Hotărârea nr. 36 s-a aprobat situația financiară la data
de 31.12.2017 pentru SC Balneoclimaterica – Gyogyfürdő SA.
În Hotărârea nr. 37 s-a aprobat bugetul de venituri și
cheltuieli pe anul 2018 pentru SC Balneoclimaterica –
Gyogyfürdő SA.
În Hotărârea nr. 38 s-a aprobat modificarea indicatorilor
tehnico-economici și a devizului general pentru continuarea
investiției „Centru balneoclimateric multifuncțional în orașul
Borsec„.
În Hotărârea nr. 39 s-a aprobat deplasarea d-rei
Cotrigășanu Cristina – Elena la un curs de perfecționare.
În Hotărârea nr. 40 s-a aprobat procedura de recuperare a
câinilor care au fost ridicați și sunt revendicați de stăpâni.
În Hotărârea nr. 41 s-a aprobat încheierea unui contract de
asistență juridică.
În Hotărârea nr. 42 s-a aprobat cofinanțarea unor lucrări

de reabilitare și funcționare pentru culte recunoscute din
România și existente în localitate.
În Hotărârea nr. 43 s-a aprobat deplasarea d-lui primar la
Pilisvörösvár - Ungaria.
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data 24
mai 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 44 s-a aprobat decontarea navetei cadrelor
didactice.
În Hotărârea nr. 45 s-a ales președintele de ședință.
În Hotărârea nr. 46 s-a aprobat deplasarea unei delegații
oficiale la Pilisvörösvár - Ungaria.
În Hotărârea nr. 47 s-a aprobat deplasarea unei delegații
oficiale la Bácsalmás - Ungaria.
În Hotărârea nr. 48 s-a aprobat rectificarea bugetului local
pe anul 2018.
În Hotărârile nr. 49 – nr. 71 s-a aprobat atribuirea unor
suprafețe de teren (23 de loturi a câte 500 m²) pentru construirea
caselor de locuit proprietate personală conform Legii nr.15/2003,
republicată, modificată și completată.
Traducere după: Farkas Aladár
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9 MAI - TREI SĂRBĂTORI CARE AU MARCAT ISTORIA ROMÂNIEI
”Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”,
declara pe 9 mai 1877, în Camera Deputaţilor, ministrul de Externe
din acea vreme, Mihail Kogălniceanu. A doua zi, pe 10 mai,
independenţa a fost proclamată din nou şi votată de către Camerele
reunite, după care a fost promulgată de către domnitorul Carol I şi
publicată în Monitorul Oficial.
Al doilea eveniment se referă la ziua de 9 mai 1945, zi în care
Aliaţii din cel de-al Doilea Război Mondial au obținut victoria
împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai
pustiitoare conflagrații din istoria continentului european.
Cel de al treilea eveniment este ZIUA EUROPEI, dedicată
unităţii europene. În fiecare an, în această zi, se sărbătoreşte pacea şi
unitatea în Europa. (sursa: www.realitatea.net)
Uniunea Europeană este o uniune economică și politică unică
în lume, care reunește 28 de țări europene și acoperă aproape tot
continentul.
Organizația a fost creată în perioada de după cel de-al Doilea
Război Mondial. În prima etapă, s-a pus accent pe consolidarea
cooperării economice: țările implicate în schimburi comerciale devin
interdependente din punct de vedere economic și astfel se evită riscul
izbucnirii unui nou conflict. Astfel, în 1958, a luat naștere
Comunitatea Economică Europeană (CEE) care, inițial, a contribuit
la intensificarea cooperării economice între șase țări: Belgia,
Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos.
Treptat, s-au alăturat alte 22 de țări, ceea ce a dus la crearea
unei imense piețe unice (denumită și piața internă), care continuă să
se dezvolte pentru a-și valorifica întregul potențial.
Miercuri, pe data de 9 mai 2018, la invitația doamnei Kiss Eva,

la Biblioteca Orășenească din Borsec s-a sărbătorit Ziua Europei.
Elevii claselor a VI-a și a VIII-a, secția română, au fost familiarizați cu
noțiuni privind obiectivele și statele membre ale Uniunii Europene,
care este drapelul si imnul european, toate aceste cunoștințe
actualizându-se prin discuții, prezentări și jocuri.
Pe site-ul oficial al Uniunii Europene, www.europa.eu, pe
lângă informații legate de viața, munca, educația si călătoriile în UE,
se pot accesa numeroase jocuri, pentru elevi de diferite vârste (până la
9 ani – peste 15 ani).
Copiii au fost încântați de filmulețele și jocurile prezentate, în
special cele care abordau teme legate de ecologizare, economie,
protejarea naturii, a sănătății și calității vieții persoanelor care trăiesc
pe teritoriul Uniunii Europene.
Cotrigășanu Cristina-Elena

CONFERINȚĂ TURISTICĂ REGIONALĂ
În data de 29 mai 2018 a avut loc Conferința turistică
regională, organizată la Odorheiul Secuiesc, de către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Harghita. Scopul evenimentului a
fost informarea firmelor interesate din domeniul turismului
despre posibilitățile marketingului online, despre o serie de
posibilități de finanțare, precum și despre modul de evaluare a
locurilor de cazare, respectiv prezentarea atracțiilor turistice ale
regiunii.
La această conferință a participat un angajat al Centrului
Național de Informare și Promovare Turistică din Borsec și
președintele Asociației Turistice din Borsec.
Temele abordate au fost:
Punând accent pe experienţe în turism: Horváth Alpár –
Universitatea Babeş-Bolyai - Extensia Gheorgheni
Structuri de primire turistică: Roxana Niculescu –
Consilier Ministerul Turismului, reprezentant zonal
Iniţiativa „Székelyföldi Legendárium” şi Parcul Mini
Transilvania, atracţie turistică în regiunea Odorheiu Secuiesc:
Fazakas Szabolcs – Legendarium, CEO

Şumuleu Ciuc – destinaţie internaţională de pelerinaj:
Szabó Károly – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Harghita, director executiv
Posibilităţi de finanţare în domeniul turismului: Fancsali
Kálmán – Corvin Consulting HR Plus, CEO
Dincolo de bagheta magică. Prezentare realistă despre
oportunităţile marketingului online: Kállai Emánuel –
SalesOrigo, CEO
Comunicare segmentată pe grupuri ţintă: Magyari Attila –
OptiBoost, CEO
Pe baza prezentării făcute de către doamna Roxana
Niculescu – reprezentant zonal Consilier Ministerul Turismului,
s-au oferit participanților informații referitoare la categoriile și
tipurile spațiilor de cazare existente în România. Ar fi de dorit ca
oricare operator economic din domeniul turismului să cunoască
normele prevăzute de Ordinul nr. 65/2013 - pentru aprobarea
Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de
clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de
cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Borsec
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LUNA MAI - MAI BOGATĂ DIN PUNCT DE VEDERE CULTURAL
Luna mai a fost bogată din punct de vedere cultural.
Locuitorii Borsecului au avut ocazia săptămânal să participe la
evenimentele organizate de către Primăria Orașului Borsec.
Pe data de 5 mai 2018 a avut loc piesa de teatru ”ALESUL„
susținută de Teatrul Studio din Gheorgheni.Teatrul Figura Stúdió
din Gheorgheni este singurul dintre teatrele maghiare din Ardeal
în al cărui act de înființare figurează sintagma „cu caracter
experimental”. În perioada 1984-1990 a funcționat ca grup de
teatru de amatori cu caracter experimental sub conducerea lui
Bocsárdi László. Începând din data de 1 septembrie 1990, odată
cu obținerea avizului Ministerului Culturii, devine instituție sub
numele Teatrul Figura Stúdió. Numele instituției a fost dat de
către actrița Bocsárdi Angi Gabriella (1961-2003). (sursa:
http://figura.ro)
Pe data de 6 mai 2018 a avut loc spectacolul intitulat ZIUA
MAMELOR organizat de către Mosneág Ilona. Ziua Mamei este o
sărbătoare în cinstea mamei și a maternității. Ziua mamei este de
regulă sărbatorită anual într-a doua duminică a lunii mai. Circa 70
de state ale lumii au, așadar, o dată comună pentru această
sărbătoare. Australia, Africa de Sud, Austria, Belgia, Bulgaria,
Brazilia, Canada, China, Germania, Grecia, India, Italia, Japonia,
Mexic, Olanda, Elveția, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale
Americii, țările baltice, statele din America de Sud, țările nordice
sărbătoresc această zi în a doua duminică a lunii mai.
România, Ungaria, Angola, Republica Capului Verde,
Lituania, Mozambic, Portugalia, Spania, sărbătoresc această zi în
prima duminică din luna mai.(Sursa: www.wikipedia.org)
Pe data de 16 mai 2018, în cadrul Zilelor Județului
Harghita, la Casa de Cultură din Borsec a fost deschisă expoziția
intitulată Conexiuni, după care au au fost proiectate două filme
documentare: Angela (33 min) - regizor Botond Püsök, Crișeni
Vineri–Duminică (48 min) - regizori Katalin Daczó și György
Berszán Árus. Expoziția și filmele documentare sunt rezultatele
proiectului intitulat Comunitatea romilor prin perspectiva artelor
vizuale derulat de Centrul Cultural Județean Harghita în perioada
2015–2016. Filmele documentare realizate prin acest proiect au

fost premiate la numeroase festivaluri naționale și internaționale
de film: Mediawave, Astra, FilmtettFeszt, Festivalul
WekerleCégér din Budapesta. Proiectul a fost finanțat printr-un
grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul
României.
Expoziția a fost deschisă de către doamna Ferencz Angéla,
director al Centrului Cultural Județean Harghita, de către domnul
primar al orașului Borsec, Mik József, alături de fotograful Ádám
Gyula. Doamna Ferencz Angéla a menționat faptul că ține
legătura cu mai multe persoane din Borsec (Sárpátki Ágnes,
Farkas Aladár, Kolbert Tünde, Kis Éva).
Filmele se găsesc la Biblioteca Orășenească Kamenyitzky Antal, se
pot închiria, iar acasă se pot viziona. (filmele au subtitrare în
limba română). Totodată, la Casa de Cultură se mai poate privi
expoziția de fotografii despre comunitatea rromă.
Organizatori ai acestui eveniment: Casa de Cultură a oraşului
Borsec, Primăria oraşului Borsec, Consiliul Județean Harghita,
Centrul Cultural Județean Harghita.
Pe data de 18 mai a avut loc spectacolul CONCERT DE
RUSALII susținut de trioul de coarde Mercurium din Miercurea
Ciuc. Interpreți au fost: Péter Ernő – vioară, Gábor Előd – violă,
Szentgyörgyi László – violoncel. Programul a cuprins numeroase
compoziții, despre fiecare publicul aflând informații valoroase:
Ignace Pleyel - I dúr Trió, Beethoven – D dúr Szerenád, Franz
Schubert - B dúr Trió , Dohnányi Ernő - C dúr Trió, Ignace Pleyel F dúr Trió. A fost un spectacol frumos, emoțiile și bucuria din
partea publicului sperăm că le-au simțit și artiștii.
Pe data de 26 mai a avut loc spectacolul de dans popular, cu
participarea ansamblului folcloric de dans german din
Pilisvörösvár. PILISVÖRÖSVÁR este o localitate înfrățită cu
Borsec, aflată la 15 km distanță de Budapesta. Orașul este
localitatea cu cea mai mare populație vorbitoare de limba
germană din Ungaria. Dansurile prezentate au fost speciale, trupa
fiind formată din tineri și din persoane care de mai mulți ani sunt
active în acest grup și au avut spectacole susținute chiar și în
Statele Unite ale Americii.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Borsec
fotó: Antal Károly

foto: Farkas Aladár

foto: Mosneág Ilona
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POGORÂREA DUHULUI SFÂNT - MOMENT AL „CINCIZECIMII“ PERSONALE
Ziua Cincizecimii, ca moment al Pogorârii Duhului
Sfânt şi al întemeierii primei comunităţi creştine, cea din
Ierusalim, paradigmă a întregii Biserici creştine, reprezintă
actul culminant de împlinire a proroociilor Vechiului
Legământ, precum şi a promisiunii Mântuitorului Hristos,
făcută Sfinţilor Săi Apostoli, la Cina cea de Taină.
Praznicul Rusaliilor, ca moment al întemeierii
Bisericii, ne descoperă, totodată, valoarea eclesială şi
sacramentală a mântuirii. Roadele obiective ale jertfei
răscumpărătoare, asumate de Mântuitorul Hristos, se
însuşesc deplin în Biserică, cerul coborât pe pământ şi în
sufletele noastre.
În Biserică şi prin intermediul sfinţiţilor ei slujitori,
sunt revărsate asupra lumii darurile sfinţitoare ale Duhului
Sfânt. Rânduielile şi lucrările bisericeşti, Sfintele Taine,
culminând, toate, în Sfânta Liturghie, centrul şi inima
credinţei ortodoxe, reprezintă mijloacele vizibile de
împărtăşire a harului dumnezeiesc sfinţitor, spre „buna
întocmire“ a lumii şi spre urcuşul duhovnicesc şi mântuirea
sufletului uman.
Fiecare astfel de lucrare bisericească începe cu o
invocare a prezenţei şi lucrării desăvârşitoare a Sfântului
Duh, socotit a fi „Împărat Ceresc“, „Mângâietor“, „Duh al
Adevărului“, „Vistier al bunătăţilor“ şi „Dătător de viaţă“,
„Bun“, a Cărui sălăşluire în sufletul creştin conduce spre
curăţirea de toată întinăciunea şi spre mântuire. Prin aceasta,
Biserica este, cu adevărat, corabia mântuirii noastre, pe care
creştinul este chemat să străbată marea vieţii acesteia,
avându-L drept Cârmaci pe Mântuitorul Hristos.
Biserica este locul în care Îl descoperim pe Dumnezeu,
este locul în care El Însuși, Dumnezeu, se descoperă fiecăruia
dintre noi. A fi credincios nu înseamnă a adera din punct de
vedere mental la un anumit set de convingeri. A fi credincios

înseamnă să ai această dorință, această năzuință lăuntrică ca
să te întâlnești cu Dumnezeu. Credința este întâlnire cu
Dumnezeu, lucru pe care noi îl facem de fiecare dată atunci
când venim la biserică și ne propunem să ne întâlnim cu El.
Biserica nu este locul în care noi socializăm sau ne
întâlnim după o săptămână de zile și reușim să mai
împărtășim câteva gânduri care țin de existența noastră
efemeră. Poate să însemne ceva și din lucrurile acestea, dar nu
este esențial. Esențial este că în locul acesta, în care noi venim
împreună, formăm Biserica. Si, când plecăm de acasă, noi
deja trebuie să ne gândim că venim aici ca împreună să
formăm Biserica, Trupul lui Hristos, și vrem să ne întâlnim.
De aceea credința este, în primul rând, întâlnirea cu
Dumnezeu, și din această întâlnire cu Dumnezeu se naște și
relația în duh cu celălalt.
Biserica este locul în care noi învățăm să păzim
poruncile lui Dumnezeu. În general, atunci când vorbim
despre porunci, avem în mintea noastră încurcată ideea că
sunt niște legi pe care Dumnezeu ți le dă și pe care trebuie să le
îndeplinești cu foarte multă acribie, cu foarte multă
seriozitate. Poruncile nu înseamnă lucrul acesta! Poruncile
lui Dumnezeu înseamnă un mod de viață pe care noi vrem să
ni-l asumăm în momentul în care venim la Biserică, un mod
de viață cu totul străin față de modul de viață al lumii acesteia,
al lumii seculare.
Sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, amintindu-ne
evenimentele istorice ale trimiterii Mângâietorului în lume şi
al întemeierii Bisericii, constituie actualizarea, în viaţa
noastră, a evenimentului Cincizecimii, o reală „cincizecime“
personală, care trebuie să ne conducă spre descoperirea şi
fructificarea darurilor oferite cu infinită dragoste de către
Dumnezeu, în Hristos şi în Biserică.
Pr. Nicolae Ciupudean
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CONCURSUL DE CREAȚIE LITERARĂ ION CREANGĂ , EDIȚIA A XIV-A
Joi, 31.05.2018, la Liceul Tehnologic Zimmethausen
Borsec, s-a desfășurat cea de-a XIV-a ediție a Concursului de
Creație Literară Ion Creangă .
Au participat 70 de elevi de gimnaziu din județele
Harghita și Neamț care și-au dat frâu liber imaginației,
abordând cu entuziasm temele propuse .
La clasa a V-a , elevii au avut de redactat o compunere cu
caracter ludic, Aventurile lui Nor Pufos, la clasa a VI-a, Lumea
văzută prin ochii unei furnici, la clasa a VII-a, Bucuria de a fi
copil, în timp ce elevii claselor a VIII-a au răspuns într-o
manieră reflexivă la întrebarea De ce ai iubi un om ca tine ?
Toate creațiile au fost originale și în concordanță cu
temele propuse, astfel încât profesorilor evaluatori le-a revenit o
misiune destul de grea pentru a stabili o ierarhie .
La clasa a V-a, secția română, s-au remarcat elevii : Marc
Eliza, Premiul I, Școala Gimnazială Tulgheș, Bărbos Petronela,
Premiul al II-lea , Liceul Tehnologic Corbu Popescu Mikola
Alexandra, Premiul al III-a, Școala Gimnazială O.C Tăslăuanu,
Bilbor Ianosi Renata, Mențiune, Școala Gimnazială Tulgheș
Clasa a V-a, secția maghiară : Kis Renata Paula, Premiul
I, Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec, Gyorgy Reka,
Premiul al II-lea, Școala Gimnazială Tulgheș, Eigel Vivien,
Premiul al III-lea, Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec
Bartis Anita, Mențiune, Școala Gimnazială Tulgheș
Clasa a VI-a , secția română: Cojocaru Miruna Ioana,
Premiul I, Liceul Tehnologic Corbu, Crușitu Diana Cristina,
Premiul al II-lea, Școala Gimnazială Tulgheș, Rășchitor
Antonia, Premiul al III-lea, Școala Gimnazială Constantin
Panțiru Grințieș, Neamț, Pui Andreea Elena, Mențiune, Școala
Gimnazială O.C.Tăslăuanu Bilbor
Clasa a VI-a , secția maghiară: Szocs Timea , Premiul I,
Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec, Zorgel Ladislau,
Premiul al II-lea, Școala Gimnazială Tulgheș, Heczel AlizElizabeth, Premiul al III-lea, Liceul Tehnologic Zimmethausen
Borsec, Balla Ferdinand, Mențiune, Liceul Tehnologic
Zimmethausen Borsec
La clasa a VII-a, secția română: Hângan SimonConstantin, Premiul I, Liceul Tehnologic Zimmethausen
Borsec, Ifrim Georgeta, Premiul al II-lea, Școala Gimnazială
Tulgheș Alexandroaia Elena Diana, Premiul al III-lea , Școala
Gimnazială Constantin Panțiru, Grințieș, Neamț, Onu
Alexandra, Mențiune, Școala Gimnaziala Tulgheș, Raita Melisa,
Mențiune, Școala Gimnazială O.C.Tăslăuanu Bilbor.
Clasa a VII-a, secție maghiară: Farkas Tivadar, Premiul I,
Școala Gimnazială Tulgheș, Zorgel Katalin, Premiul al II-lea,
Şcoala Gimnazială Tulgheș, Cerchez Romina, Premiul al III-lea,
Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec, Kolozsi Sintia,
Mențiune , Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec
(continuare pe pagina 7.)
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Clasa a VIII-a , secția română: Moldovan IoanaMaria, Premiul I, Școala Gimnazială Tulgheș, Busuioc
Florina-Mădălina, Premiul al II-lea, Școala Gimnazială
Constantin Panțiru, Grințieș, Neamț, Nițuc Daria-Teodora,
Premiul al III-lea, Şcoala Gimnazială Tulgheș, Iosub
Cristina-Alexandra, Mențiune, Liceul Tehnologic
Zimmethausen Borsec
Clasa a VIII-a, secția maghiară: Mik Larissza,
Premiul I, Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec, Iagăr
Imelda-Cristina, Premiul al II-lea, Școala Gimnazială

Tulgheș, Markos Patrik, Premiul al III-lea, Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec, Kolozsi Anett, Mențiune,
Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec
Eforturile elevilor au fost răsplătite cu ajutorul
sponsorilor Asociația Școlară Borsec, SC PANFERANTO
SRL, SC PALMA-VANDA SRL, II DRAGOȘ, SC MARK &
MARK COM SRL, POIANA SRL, cărora dorim să le
mulțumim pe această cale. De asemenea, elevii s-au simțit
bine și datorită ospitalității personalului restaurantului
Falo din Borsec.
Prof. Carmen-Maria Țepeș

UN MEDIU CURAT ȘI SĂNĂTOS
“Un mediu curat – o viaţă sănătoasă” ar trebui să fie o
deviză pentru întreaga populaţie a globului. La fel cum
fiecare om prin acţiunile sale afectează mediul înconjurător,
aşa şi sănătatea fiecărui om este influenţată de sănătatea
mediului în care trăiește.
Elevii clasei a VIII-a A din cadrul Liceului
Tehnologic Zimmethausen din Borsec au realizat referate
intitulate ”Un mediu curat și sănătos”, despre situația
ecosistemelor, al mediului care ne înconjoară.
”După părerea mea, mediile sunt în continuă poluare
și de aceea, pentru a evita diferite catastrofe naturale trebuie
să împiedicăm poluarea. Omul este cel care poluează cel mai
mult și pune în pericol viața necuvântătoarelor. Poluarea
poate fi de mai multe tipuri: naturală – este provocată de
cauze naturale (inundații, alunecări de teren, depozite
sedimentare, etc) și artificială – apare ca efect al activității
omului.
Poluarea artificială se ramifică în mai multe categorii:
poluarea cu îngrășăminte chimice (în special azot și fosfor),
poluarea cu pesticide, poluare cu erbicide și poluarea
surselor de apă (irigații sau apă freatică).
Supraexploatarea resurselor naturale se practică
foarte mult în țara noastră, deoarece civilizația actuală
folosește toate resursele naturale. Pădurile sunt principalele
ecosisteme în măsură să ocrotească diversitatea populațiilor
vegetale și animale precum și să împiedice eroziunea
solului. Suprapășunatul, supraexploatarea faunei terestre și
a resurselor oceanice pot duce la grave probleme în natură.
Putem ocroti plantele și animalele, brazii să nu fie tăiați și
toți cetățenii să lupte pentru folosirea energiei atomice în
scopuri pașnice.
Trebuie să avem grijă de toate resursele naturale,

deoarece se vor termina, chiar dacă nu acum, generațiile
viitoare vor avea nevoie de apă, căldură, etc. Foarte multe
specii sunt dispărute sau pe cale de dispariție și trebuie să
avem mare grijă pentru ca lanțurile trofice să nu fie afectate
deoarece, în natură se vor petrece schimbări însemnate.
Încălzirea globală este și ea în continuă creștere și de aceea,
cel mai bine ar fi să nu mai poluăm atmosfera și să reciclăm
cât se poate pentru a nu distruge mediul înconjurător.
Pentru a avea un mediu curat și sănătos, OCROTIȚI
NATURA!” Iosub Cristina-Alexandra
”Mediul înconjurător este un loc neprețuit de care ar
trebui să ne îngrijim pe cât posibil deoarece este vital
omului prin componentele sale. Un mediu curat este
echivalentul unei vieți sănătoase, de aceea, acesta este un
motiv în plus pentru a avea grijă de tot ce ne înconjoară. A
avea grijă de mediu nu se rezumă doar la faptul că trebuie să
încerci pe cât posibil să reciclezi, ci se referă și la faptul că ai
putea învăța alți oameni, cum ai fost și tu învățat la rândul
tău, despre ecologizare și importanța acesteia. Ecologizarea
este acțiunea prin care se încearcă remedierea poluării. Ea
este foarte importantă deoarece prin introducerea unor
substanțe neprielnice – toxice mediului, probabilitatea ca
acestea să ajungă în apă, în aer, în sol, chiar și în propria
noastră hrană cauzând diferite acțiuni și uneori chiar și boli
incurabile, este foarte mare. În cele mai multe cazuri, aceste
substanțe pot provoca mutații genetice viețuitoarelor aflate
în aria în care s-a produs poluarea. Acestea se înmulțesc și în
cele mai multe cazuri, pot fi purtătoare de microbi.
În concluzie, poluarea face rău tuturor viețuitoarelor,
iar aceasta trebuie diminuată constant.” Oprea Rodica
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Tabără sportivă Taekwondo – Borsec
În perioada 25-30 iunie 2018, în sala de sport din
orașul Borsec, va avea loc tabăra Sportivă Taekwondo.
Vor participa mai multe cluburi din România și
Lotul Olimpic. Programul cuprinde pregătiri comune,
examen de centură, concurs, distracții, iar în data de 29
iunie 2018, va avea loc Concursul național ”Cupa Borsec”.
Coordonatorul taberei: Federația Română de
Teakwondo WTF
Vă așteptăm cu drag!
ASC OLD BOYS

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

