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

Între 13 și 15 iulie, redescoperi cea mai frumoasă stațiune Parteneri strategici: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet, 
BIF, Carpathian Sustainable Tourism Center, Erdélyi Kárpát-Egyesület, ascunsă din Transilvania prin muzică, ateliere sportive, culturale și 
Asociaţia Salvamont Dancurás Gheorgheni.educative, dar și un adevărat maraton gastronomic. Nikola Parov 

Parteneri media: TVR, Hargita Népe, Informația Harghitei, Quartet & Herczku Ágnes și Timpuri Noi, Fanfara Transilvania și 
Kamikaze, Krónika, Marosvásárhelyi, Rádió Romania, Székelyhon, Bosquito, Mircea Vintilă și Nightlosers te vor pune pe jar în cele trei seri 
Radio Guerrilla, Radio România Târgu Mureș, Transindex, Agerpres. ale festivalului, începute cu proiecții de film. Pe timpul zilei, aveți acces 
______________________________________________________liber la ateliere de muzică, dans, meșteșuguri sau sport, precum și la 

Borsecul, cunoscut încă din 1594, este înconjurat de Munții zece ceaune care vor sfârâi într-un concurs al gusturilor autentice. 
Bistrița, Călimani, Gurghiu și Masivul Ceahlău. Orașul este situat la o Proiectul inițiat de către Asociația Secvențe și Papa la Sanyi 
altitudine de 900 de metri, iar vizitatorii se pot bucura de trasee de dorește să readucă în prim-plan potențialul orașului Borsec ca stațiune 
bicicletă, schi sau trasee montane. Stațiunea este faimoasă pentru apele de interes național, inițiativa bucurându-se de susținerea Primăriei 
sale minerale care i-au adus, în trecut, titlul de ”Regina Apelor Minerale”. orașului Borsec și Romaqua Group Borsec. Prin acest festival se dorește 

creșterea numărului celor care apreciază și promovează frumusețea, Descrierea marelui scriitor maghiar Orbán Balázs despre Borsec 
valorile culturale și interculturale unice ale stațiunii, precum și rămâne de actualitate: ”Loc mai frumos și mai deosebit ca Borsecul și 
gastronomia autentică sănătoasă a zonei. împrejurimile, abia dacă mai poți visa: unde atotștiutoarea natură a avut 

În acest spirit, Ceaun Borsec Festival reunește spectacole, dorința să cuprindă într-o grădină fermecată, bunăvoința dumnezeiască 
demonstrații și ateliere de dans și muzică tradițională maghiară, prin fapte și proprietăți benefice și frumoase atât pentru ochi cât și pentru 
românească și roma, târg de produse tradiționale și handmade, dar și corp și suflet". 
ateliere de artă tradițională țărănească sau meșteșuguri roma. Pe scenă 
vor urca Nikola Parov și Herczku Agnes, legendele muzicii folclorice și 
etno maghiare contemporane, alături de nume de referință ale muzicii 
românești: Bosquito, Mircea Vintilă, Nightlosers, Timpuri Noi și 
Fanfara Transilvania. Oferta culturală include și vernisajul unei 
expoziții fotografice despre istoria Borsecului, precum și proiecții în aer 
liber de film documentar și de artă.

„Credem că Borsec își va ocupa locul cuvenit în circuitul 
turismului balnear național și european, prin păstrarea și celebrarea 
bogatei diversității culturale care se regăsește în cultura și patrimoniul 
locului, în produsele naturale și resursele locale” a explicat Dan Burlac, 
din partea organizatorilor.

Activitățile sportive din program includ: o competiție de cros 
montan și un concurs de orientare turistică, ateliere de inițiere în zborul 
cu parapanta, cățărare sau slacklining. Tibi Ușeriu, Toma Coconea și 
Zsolt Torok și Eduard Novak vor împărtăși din experiențele și 
performanțele lor într-o conferință deschisă. Pe timpul zilei, vă puteți 
bucura de o zonă de relaxare și wellness cu kiropractică, yoga, 
acupunctură, masaj suedez și masaj terapeutic. 

Eveniment organizat cu sprijinul: Ciuc, Fuchs, Stalinskaya, 
Univer, Borsec, Papanași Gustoși, ViaViticola Sărica Niculițel, 
Restaurant Falo, Juliu's Pension, Pensiunea Borsec, Pensiunea Korona, 
Pensiunea Kerek, Pensiunea Lizi, Hostel Fitness, Pensiunea Ely, Vila 
Sport, Pensiunea Eden, Pensiunea Roua, Pensiunea Chihlimbar, 
Pensiunea Flore de Colț, Vila Riki, Pensiunea Agnes, Pensiunea 
Veverița, HamaculMeu.ro, Clubul Sportiv The Raven, George 
Moldovan Photography. 

PRIMA EDIȚIE A 

CEAUN BORSEC FESTIVAL 
VĂ AȘTEPTĂ CU MASA ȘI CASA PUSĂ!
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Parcă mai repede decât de obicei, acest an școlar s-a grăbit trecerea timpului va face să rodească ce aveţi bun şi curat în voi, că 
să-și închidă porțile sau să se întâlnească cu mult dorita vacanță oamenii vor vedea întâi calităţile voastre şi cei ce vor zidi mai 
mare! Iată că acest moment a și sosit! Am parcurs împreună un an departe, la formarea voastră, vă vor sprijini ca să vi le puneţi în 
școlar destul de aglomerat, cu activități diverse, cu încercări, valoare. Le mulțumim părinților care s-au implicat în buna 
concursuri, inspecții, dar și cu multe, multe momente minunate desfășurare a activităților, care au sprijinit demersul nostru 
prilejuite de activități extrașcolare: excursii, vizite tematice, înțelegând la modul sincer parteneriatul școală - familie. De 
proiecte, campanii sau activități din școala altfel. asemenea, dorim să mulțumim celor care ne-au sprijinit moral și 

Realizând un bilanț al activității, fiecare dintre noi ar reda financiar pe parcursul acestui an școlar, celor care au reprezentat 
clipe frumoase, emoționante, unele hazlii, dar toate scăldate în și apărat interesele școlii. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate 
lumina și inocența copilăriei. Cum toate s-au întâmplat cu-n rost, acestea și nădăjduim că anul școlar viitor ne va găsi sănătoși, 
rostul, de fapt, a fost învățătura, spre a crește și a spori povețele de entuziaști, revigorați și plini de încredere. În oglinda vacanței se 
acasă, sau după caz, cele din anii anteriori. Toate acestea se petrec reflectă rezultatele elevilor obținute la învățătură, dar și la 
alături de colegii noștri, doamnele învățătoare, doamnele și activitățile și concursurile școlare și extrașcolare, proiecte, 
domnii profesorii cărora le mulțumim pentru răbdare, tact, olimpiade. Felicitări tuturor premianţilor, colectivului de cadre 
implicare. Dacă pentru elevi vacanța dă startul pășirii într-o clasă didactice, conducerii şcolii. Vacanţă frumoasă, armonioasă şi 
superioară, pentru noi acest moment reprezintă o nouă generație reconfortantă pentru toţi elevii!
condusă, o altă filă din catalogul vieții noastre. Vrem să credem că 

Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 21 didactice aferente lunii iunie.
iunie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri: În Hotărârea nr. 76 s-a aprobat constituirea Consiliului 

În Hotărârea nr. 72 s-a abrogat o hotărâre, mai exact a Comunitar Consultativ la nivelul orașului Borsec, precum și 
hotărârii nr. 40 referitoare la aprobarea procedurii de recuperare a aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
câinilor care au fost ridicați și să fie revendicați de către stăpâni. Consiliului Comunitar Consultativ.

În Hotărârea nr. 73 s-a aprobat alipirea unor loturi de teren În Hotărârea nr. 77 s-a aprobat deplasarea unei delegații 
pe strada Nouă, terenul mărit fiind necesar pentru construirea oficiale la Tallós – Slovacia, în perioada 6-8 iulie 2018.
unei pensiuni. În Hotărârea nr. 78 s-a aprobat Planul anual de acțiune 

În Hotărârea nr. 74 s-a aprobat încheierea unui contract de privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de 
comodat între Fundația Pro Borsec și Orașul Borsec privind Asistență Socială Borsec.
împrumutul Microbuzului Opel pentru transportul persoanelor În Hotărârea nr. 79 s-a aprobat rectificarea unor hotărâri 
în țară și în străinatate. referitoare la instalația de bob de vară..

În Hotărârea nr. 75 s-a aprobat decontarea navetei cadrelor 

Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

ÎNTÂLNIREA CU VACANȚA MARE

Prof. Hângan Daniela

foto: Móga Attila                                                                                         foto: facebook.com/Liceul-Tehnologic-Zimmethausen-Szaklíceum
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în traducere înseamnă „avuţie, tezaur”, iar în contextul acestui 
verset este înţeles ca: zeul  banului, al avariţiei, al egoismului, al 
posesiunilor materiale. Așadar, nu bogăția în sine e rea (printre 
prietenii Mântuitorului s-au numărat și oameni bogați), dar ea e 
primejdioasă prin aceea că poate deveni un viciu. În acest caz, nu 
omul stăpânește banul, ci banul îl stăpânește pe om, așa cum se 
întâmplă, de pildă, cu alcoolul, cu fumatul sau, mai nou, cu 
consumul de droguri. Dumnezeu e bogat, dar e generos. Iov era un 
om foarte bogat, dar I s-a asemănat lui Dumnezeu tocmai prin aceea 
că era și foarte generos: din avuția lui îi ajuta pe toți nevoiașii, fapt de 
care s-a ținut seama când, după încercările la care fusese supus, și-a 
redobândit averile.

A doua grijă este aceea pentru hrană și îmbrăcăminte. „Nu 
purtaţi grijă pentru viaţa voastră ce veţi mânca şi ce veţi bea... . Căci 
pe toate acestea le caută şi păgânii...”. Trebuie să înţelegem că 
Mântuitorul nu îndeamnă la pasivitate, lene, nemuncă. Ne atrage 
atenţia să nu ne preocupăm, însă, peste măsura cuvenită de cele ale 

Una din cele mai frumoase pagini ale Noului Testament este trupului, aşadar spre observarea unui echilibru firesc între grija 
ceea ce se numește "Predica de pe Munte", adică o suită de învățături pentru suflet şi cea pentru materie. Sufletul trebuie să fie stăpân pe 
pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit în auzul ucenicilor Săi. trup, nu invers. Căci în gândirea sfinţilor părinţi trupul este o bună 

Duminica a III-a după Rusalii, reprezintă o stăruitoare slugă, dar un rău stăpân. Un stăpân care nu mai face voia Domnului, 
chemare din partea Mântuitorului ca, mai înainte de a ne îngriji de ci a Celui Rău.
cele ale trupului, să căutăm ceea ce-i este cel mai mult de trebuinţă Astăzi, majoritatea oamenilor nu mai duc grijă de ce vor mânca sau 
sufletului: împărăţia cerurilor. Căci Evanghelia ce se citeşte în de ce vor bea sau cu ce se vor îmbrăca, odată ce toate acestea și-au 
această duminică se încheie astfel: „Căutaţi mai întâi împărăţia lui găsit rezolvare într-o economie construită pe o creștere 
Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte se vor adăuga vouă!” interminabilă. Principala preocupare a devenit transferul 
(Matei 6, 33). De altfel, în calendar observăm că în dreptul acestei beneficiilor (câștigului material) pe termen nedeterminat, într-un 
duminici, într-o mică paranteză, se menţionează şi tema proiect nesfârșit: „căutarea nemuririi, fericirii și îndumnezeirii”.
evangheliei: despre grijile vieţii.  Rezolvarea parțială a problemei alimentației face loc altor griji, 

Mai adânc, trebuie să ne preocupe acele griji, materiale şi printre care cea mai devastatoare este lăcomia. Acumularea 
spirituale, care ne călăuzesc pe drumul mântuitor al cerului. Se nelimitată se face în dauna celor lipsiți și a întregii creații, care suferă 
spune adesea că „omul este ceea ce gândeşte”, sau „omul este ceea ce ca urmare a avidității. Deopotrivă, căutarea exclusivă a bunăstării 
mănâncă” etc. Afirmaţii valabile, fiecare în felul ei. Am adăuga, însă: materiale înlesnește realizări prin care omenirea probează 
„Omul este rezultatul grijilor sale!”. Iar potrivit principiului că „în autonomia sau chiar independența față de Dumnezeu.
viaţă găseşti ceea ce cauţi”, credem că natura grijilor ne Este o inversare a priorităților Evangheliei: „Căutați mai 
caracterizează într-o foarte mare măsură. întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor 

Prima grijă menționată aici este preocuparea excesivă a adăuga vouă” (Matei 6, 33). Grija general umană nu a fost evacuată 
omului de a strânge cât mai mulți bani și de a-i păstra exclusiv prin apelul la purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care cuprinde 
pentru sine „Nimeni nu poate sluji la doi domni...”. Nu puteţi să întreaga creație, și prin slujirea unicului Împărat în cer și pe pământ.
slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona. „Mamona” este un cuvânt care 

OMUL CONTEMPORAN ȘI GRIJILE VIEȚII

Pr. Nicolae Ciupudean

PROIECT CÂȘTIGĂTOR ”EUROPE FOR CITIZENS” PROGRAMME 2014-2020

Orașul Borsec este câștigătorul unui nou proiect de Organizarea evenimentului este dovada faptului că se pot face 
finanțare în cadrul programului ”Europa pentru Cetățeni 2014- lucruri valoroase în viața unei comunități, cu impact regional și 
2020”, măsura 2.1 ”Întâlnirea Orașelor Înfrățite”, valoarea acestuia național. În acest proiect actorii principali vor fi din 5 țări ale 
fiind de 25.000 euro. Uniunii Europene: Ungaria, Slovacia, Serbia, Republica Cehă și 

În perioada 1 – 6 august 2018 se va desfăşura evenimentul România - din 10 localități diferite ale acestor țări.
iniţiat de Oraşul Borsec cu titlul ”Întâlnirea orașelor înfrățite - Obiectivul global al proiectului este acela de a aduce 
Viitorul Europei și Alegerile Parlamentare 2019”, în cadrul ediției conceptul Uniunii Europene mai aproape de cetățeni.
a XXIII-a a Zilelor Orașului Borsec. Primăria Oraş Borsec

foto: Călin Ciupudean
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Evenimentul Festivalul Zânelor, anul acesta a fost Pe scena din centrul stațiunii, participanții echipați 
organizat deja pentru a cincea oară, în data de 2 iunie 2018, adecvat în costum de zână, aripioare și șepci de spiriduși, au 
de către Asociația 7 Izvoare Borsec cu sprijinul Primăriei putut observa expoziția de desene pe hârtie și asfalt, au 
Orașului Borsec, Panferanto, Maroplast, Clubul participat la jocuri cu baloane și săpun, pictografie și s-au 
Pensionarilor din Borsec și EastGrain SRL din Cluj-Napoca. întâlnit cu spiridușul Pufi. Pe scenă au urcat și copii care au 

Festivalul copiilor a cuprins mai multe activități: prezentat dansuri zumba, pregătiți de către doamna Julianna 
descoperirea izvoarelor, explorarea „POIENII ZÂNELOR”, Bordanciuc.
excursie aventuroasă împreună cu Zânele în jurul stâncilor Festivalul s-a încheiat cu un concert susținut de către 
de la Grota Urșilor. formația  și elevii din grupa MGC – guitar students.

În data de 9 iunie 2018, Forumul Tineretului din lângă acestea au fost și deșeuri care nu le-am pus în saci.
Borsec i-a invitat la curățarea pâraielor pe cei interesați de În timpul verii, vom repeta această activitate cu 
protejarea mediului. Punctul de întâlnire a fost în parcarea speranța că mai mulți oameni vor lua parte la această 
Restaurantului Panseluța, la ora 10. S-a format o echipă de inițiativă. Am încredere în borseceni că o să-i ajute pe tineri 
11 persoane entuziaste care au reușit să curețe doar o pentru a avea un viitor mai bun, deorece știu că toată lumea 
suprafață de 1 km lungime. Este de groază ce ne-a vrea să aibă un trai de calitate, care pur și simplu nu vine de 
întâmpinat pe malul pâraielor: pet-uri, pungi de plastic și la sine, noi trebuie să ne implicăm, să facem CEVA! Știu că 
haine aruncate au fost peste tot, am găsit chiar și un mulți oameni gândesc și consideră că ”eu nu adun gunoiul 
televizor. altora…”, dar noi prin această acțiune nu am face altceva 

După patru ore de muncă grea, ne-am adunat în decât să ne îngrijim de sănătatea noastră și a copiilor noștri.
curtea din spate a Casei de Cultură, unde participanții au Să ne gândim la viitor! Apa este una dintre cele mai 
fost invitați la masă; s-au pregătit două feluri de mâncare: de importante elemente din viața noastră, așadar Forumul 
tip vegetarian și gulaș cu carne. Tineretului din Borsec roagă toți locuitorii Borsecului, să 

Sprijin a oferit Primăria Oraș Borsec și  Adminis- păstreze curat mediul înconjurător. 
traţia Naţională ,,Apele Române”. Mediul înconjurător arată ce fel de oameni suntem, 

Tractorul primăriei a ajutat la transportul gunoiului să nu lăsăm ca gunoiul să ne reprezinte !
colectat. Am adunat  55 de pungi de gunoi de 240 de litri, pe 

FESTIVALUL ZÂNELOR – FESTIVALUL COPIILOR

SĂ NE CURĂȚĂM APELE!

Traducere după: SzabolcsVeres, Președintele BIF

fotografii: facebook.com/Borszéki-Ifjúsági-Fórum

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
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Locuiesc în Borsec de 1 an și nu încetez să mă satur de 
frumusețile acestui oraș îmbrățișat de un peisaj de vis. Venind 
dintr-un oraș mare mi s-a părut extraordinară joaca ,copiii de aici, 
care se mai joacă afară așa cum o făceam și eu în copilărie. 

Activitatea mea în Borsec a început cu adevărat când am  
avut ocazia să-i cunosc pe colegii mei din BIF care sunt preocupați 
să creeze oportunități și schimbări pozitive , sunt tineri care  
urmăresc un scop comun: un Borsec mai bun, mai implicat, mai 
deschis și mai unit.

Proiectul Ziua Copilului a luat naștere la BIF, am pornit cu 
mic cu mare, de la simplu la complex, am decupat, am pictat, am 
lipit, asta ca să le oferim copiilor o zi de neuitat.

Am exclus din start activitățile statice care presupuneau 
așezarea la mese, dat totuși am vrut să păstrăm un caracter 
organizat. Cei mici (sub 6 ani) au avut parte de pictură pe față, 
desene cu cretă pe asfalt, dulciuri și baloane, iar cei peste 6 ani au 
avut ocazia să participe la o vânătoare de comori. Aceste activități 
au fost concepute pentru a fi în primul rând distractive, iar apoi 
educative. Am considerat că cel mai ușor ar fi să alegem o tematică 
și în jurul acesteia să construim activitățile. Pentru că Borsecul 
oferă din start un avantaj pentru activitățile în aer liber, am 
profitat de vremea bună, aerul curat și atracțiile stațiunii și am 
integrat 11 jocuri creative, de îndemânare într-o vânătoare de 
comori pe tema „Copiii în jurul lumii”. Așa cum spune și tematica, 
cele 11 jocuri au presupus o călătorie în jurul lumii și rezolvarea 
unor sarcini cu temă specifică fiecărui continent. Pentru fiecare 
probă îndeplinită echipele primeau o bucată de puzzle ca să poată 
urmări călătoria și să obțină la final harta lumii.

Activitatea a început în parcarea Roua unde am adunat și 
grupat copiii în echipe de câte 6. S-au înscris 77 de copiii și s-au 
format 13 grupe. Grupele au fost coordonate de câte un voluntar al 
BIF-ului (Forumul Tineretului din Borsec), care s-a ocupat de 
explicarea sarcinilor, rezolvarea corectă a acestora, 
cronometrarea și notarea punctajelor, împărțirea echilibrată a 
sarcinilor pentru fiecare membru al grupei.

Prima oprire a fost în Africa unde echipele au avut de 
îndeplinit două probe: îmbrăcarea mumiei (care amintea de 
faimosul Egipt) și pictură pe față specifică triburilor africane. 
Următoarea oprire a fost în Australia cu proba săriturii în sac 
(amintind de canguri), probă de întrecere la care a participat câte 
un membru din fiecare echipă. După realizarea acestei probe ne-
am continuat călătoria în Asia, cu locația fântâna arteziană, unde 
copiii au avut de decorat cu solzi din hârtie și panglici dragoni 
uriași pe care mai apoi i-au montat pe biciclete. Nu le-au montat 
de prisos însă, pentru că următoarea probă a fost o întrecere plină 
de suspans de mers încet cu bicicleta. Drumul din Asia până în 
Europa nu a durat decât 10 minute, proba Europei desfășurându-
se la Izvorul 10. Aici echipele au avut misiunea de a recunoște pe 
hartă cele mai cunoscute țări din Europa și să așeze la locul 
potrivit imaginile cu specificul fiecărei țări (ex: pizza-Italia). 

ZIUA COPILULUI ÎN JURUL LUMII

fotografii: facebook.com/Borszéki-Ifjúsági-Fórum
(continuare pe pagina 6.)
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În data de 15 iunie 2018, au ajuns și la Borsec alfiștii din 
România.

”După 12 ani, putem spune că termenul de comunitate este 
depășit în cazul nostru.

Familie, acesta este cuvântul potrivit pentru alfiștii din 
România și vecinii care ne-au fost alături de-a lungul anilor.

Un alt aspect cunoscut, este faptul că orice mașină Alfa 
Romeo începe să trăiască pe drumurile în care “acele de păr” sunt la 
fiecare pas, iar munții fac ca toată această poveste să aibă un peisaj de 
vis.

A 13-a ediție Alfa Fest a cuprins toate aceste ingrediente și s-a 
desfășurat în perioada 14-17 Iunie 2018, în inima Transilvaniei, 
localitatea Miercurea-Ciuc, jud. Harghita.

Înconjurat de Depresiunea Transilvaniei , jud. Harghita 
găzduiește numeroase izvoare minerale precum cele din Borsec și 
Băile Tușnad , celebrul lac vulcanic Sfânta Ana , fiind celebră si 
pentru izvoarele celor mai importante râuri din țară (Olt,Mureș).”
 

În anul şcolar 2017 – 2018 trei grupe de copii din Borsec au 
desfăşurat activitate la cercul de sculptură/modelaj. Obiectivul 
cercului este cultivarea talentelor, dezvoltarea creativităţii copiilor 
într-un mod organizat periodic, mai precis săptămânal. Pentru cele 
două grupe de modelaj spaţiul a fost asigurat de Liceul Tehnologic 
Zimmethausen, iar grupa de grafică/pictură s-a manifestat în sala de 
lectură la Biblioteca Orăşenească Kamenitzky Antal. Această grupă 
de desen şi-a început activitatea în anul 2016 odată cu decorarea 
pereţilor din bibliotecă inspirâdu-se după personaje din poveşti . Pe 
parcursul anilor împreună am participat la diferite concursuri de 
creaţie înscrise în calendarul activităţilor educative naţionale şi 
regionale unde am luat rezultate deosebite.  Majoritatea acestor copii 
au fost în clasele terminale. Cu acest prilej doresc să le mulţumesc 
pentru activitatea lor.

Începând din toamnă se pot face înscrieri la acest cerc. 
Activităţile sunt gratuite. Cercul este susţinut de Palatul Copiilor 
Miercurea - Ciuc.

Nu am înnotat peste ocean și totuși am ajuns în America adică (săritura în saci, cursa înceată cu bicicleta, calitatea materialelor 
în Poiana Zânelor. Primul joc a presupus un puzzle din care copiii au confecționate).
obținut steagul Americii , apoi ne-am oprit puțin în America Cele mai iscusite trei echipe au fost premiate. Au câștigat locul 
Centrală, în Mexic mai exact, unde copiii au înțepat un cactus (și nu I:Kolbert Anett, Borsos Eszter, Fazakas Csaba, Szabo Lajos, Vild Aron 
cactusul pe ei) cu 100 de scobitori contra cronometru. Următoarea și Kolbert Roberta; locul II: Vild Roland, Csibi Tamas, Prezsmer 
oprire a fost în Brazilia, America de Sud unde cei mai iscusiți în ale Bernadet, Prezsmer Viktor, Kopany Xenia și Zudor Larissa și locul 
fotbalului și-au arătat talentul de a jongla cu mingea. Câte o persoană III: Kopány István, Török Nikoletta-Gabriella, Lucaci Kriszta, Ferenc 
din fiecare grupă a trebuit să facă o plimbare până în Pădurea Hunor, Fokt Viktor , Macaveiu Aurel Gabriel.
Amazoniană (Grota Urșilor) unde au descoperit printre stânci ultima Nu au existat echipe pierzătoare pentru că toată lumea a 
bucată de puzzle care completa harta lumii. Între timp ceilalți câștigat distracție și joacă, muzică și dulciuri. La final am sărbătorit 
coechipieri nu au stat degeaba, ci au dârdâit puțin în Antarctica unde prin spargerea a două pinate (jucărie tradițională mexicană) umplute 
au avut de construit un iglu din cărămizi din polistiren. cu dulciuri și confetii.

Pentru premiere și odihnă ne-am adunat la scena din Au participat peste 100 de copii la activitatea organizată și le 
parcarea Roua unde împreună cu coordonatorii echipelor am mulțumim din suflet pentru bucuria și energia pe care ni le-au 
început jurizarea care presupunea calculul timpului obținut la transmis. Le dorim o copilărie plină de bucurii si aventură.
probele cronometrate și a punctajelor primite pentru probele concurs 

ALFA FEST LA BORSEC

foto: Antal Károly Sursa: http://alfafest.ro/

Pálinkás Tamara

CERCUL DE “ ”CERAMICĂ

Móga Attila

foto: Móga Attila

(continuare de pe pagina 5.)
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Carierele de travertin din Sculptura făcută de Maria Deac 
Borsec au fost închise după o ”Fereastra spre oraș” este situată 
activitate de aproape 200 de ani, pe Bulevardul Decebal. Autorul 
în anul 2003 de către Ministerul lucrării ”Teatrul” este Iuliana 
Mediului, pe motivul dispariției Turcu, sculptură care împodo-
unor izvoare de apă minerală bește parcul central al orașului. 
carbogazoasă. Sculptorul Anton Tănase a 

Cariera de piatră func- sculptat statuia ”Omagiu” care se 
ționa încă din anul 1819 și pe află pe Bulevardul Ștefan cel 
plan local această rocă s-a folosit Mare. Ornamentul de pe strada 
pentru fundația locuințelor, a Mihai Viteazul este realizat de 
pietrelor funerare, zidului de Dina Rădulescu, creație intitu-
sprijin spre Borsecul de Sus, lată ”Mama și fiu”. Pe strada 
Viaductului, stâlpilor de la Petru Rareș se găsește lucrarea 
porțile casei lui Sárpátki József și trotuarului. Stațiile de metrou ”Zorile” și poartă amprentele marelui Dumitru Simionescu.
din București, Casa Presei fosta Casa Scânteii, Teatrul Național, Benedek József s-a născut în Târgu Mureș, acum trăiește în 
clădirea Sediul Ministerul de Externe, Gara de Nord, Palatul Budapesta, iar în anul 2001 a creat o sculptură modernă 
Republicii sunt placate cu travertin. Clădirea gării din Brașov și reprezentândui pe cei doi Bolyai. A fost ridicată abia în anul 2008, 
Sediul  Administrativ al Consiliului Județean Harghita din în fața Spitalului Județean. Un an mai târziu, în 2002, Gheorghe 
Miercurea Ciuc au folosit în construcție travertinul din Borsec. Mureșan a sculptat ”Tronul geometriei”, în memoria marilor 
De asemenea această rocă a fost folosită la mai multe sculpturi. matematicieni. El a spus că „travertinul de la Borsec este aproape 
Statuile de mărimi mari au fost sculptate chiar în carieră și s-au ca și marmura“. În Târgu Mureș, baza statuii lui Petőfi este făcută 
folosit 21 de metri cubi de travertin. din travertin de Borsec.

În județului vecin, Neamț, la Piatra Neamț s-au realizat 9 Există o mulțime de finisaje exterioare și interioare 
sculpturi din travertinul de la Borsec: ”Bustul lui Calistrat Hogaș” realizate din această rocă. Locul încă atrage mii de turiști, iar în 
– realizat de către Vasile Aciobăniței în anul 1963. Celelalte statui planurile de urbanism este inclusă construirea unui teatru în aer 
au fost făcute în 1979, de o tabără de creație. Statuia ”Maternitate” liber. 
sculptată de Grigore Bradea este situată în Spitalul Județean. O Anul trecut am avut ocazia să văd Colosseum de la Roma, 
statuie similară ”Maternitate” a fost realizată de Tiberiu Bente, care este, de asemenea, construit din travertin, este adevărat că nu 
care se află în piața Ștefan cel Mare. Manuela Siclodi a făcut o s-a folosit travertin din Borsec, dar existența acesteia de mii de ani 
statuie pe nume ”Zburătorul”, și se află pe bulevardul Decebal. dovedește că materialul este rezistent.

Ce este stresul? Această reacție normală de stres se numește și “EUSTRESS.”
Oamenii se plâng că se simt stresați de împrejurările în Când vorbim de stres, nu înțelegem reacțiile somatice așa 

care trăiesc sau muncesc. De multe ori noțiunea de stres nu este cum ar fi corect, ci excitațiile care le provoacă.
destul de bine înțeleasă și interpretată. Viața și stresul sunt de 
nedespărțit una de cealaltă. Fără eforturi fizice, psihice și Ce se întâmplă în caz de stres?
sufletești, viața noastră ar fi neproductivă, plictisitoare și fără În fracțiuni de secundă organismul reacționează la un 
sens. semnal de stres. Prin mecanisme nervoase și hormonale crește 

Omul este prin natura sa suprasolicitabil și are nevoie frecvența bătăilor inimii și tensiunea arterială. Mușchii sunt mai 
pentru păstrarea sănătății și a bunei dispoziții de provocări. bine irigați de sânge, și prin mobilizarea glicogenului și a 

rezervelor de grăsimi se asigură aportul necesar de energie. În 
De ce se folosește atât de frecvent expresia de stres? sânge crește nivelul glucozei și a acizilor grași liberi, de asemenea 
Stresul nu este altceva decât o reacție a organismului la crește nivelul factorilor de coagulare a sângelui pentru a preveni 

stimuli externi și interni. El există de milioane de ani la fiecare sângerarea accentuată în caz de leziuni. Paralel cu aceste creșteri 
specie de animale avansate și la om, ca un mecanism de apărare se vor elimina sau chiar bloca procesele fiziologice, care nu au 
împotriva pericolelor din mediul înconjurător și ca atare un tangență deosebită cu această situație ca: digestia, funcțiile 
sprijin pentru supraviețuire. sexuale, reacțiile imunitare și metabolismul proteinelor.

ISTORIA CARIERELOR DE TRAVERTIN

Traducere după: Farkas Aladár

Stresul DĂUNĂTOR SAU NECESAR ?

foto: Móga Attila

(continuare pe pagina 8.)
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Informaţii de stare civilă

Primăria Oraş Borsec 
str. Carpaţi nr.6/A                       
                                                   I SSN 2601 - 1018

Tehnoredactare: sc artmobil - group srl

Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

Chiar și procesele de gândire din creier se inhibă, pentru ca vascular (artero-scleroză, tromboză, tensiune arterială crescută, 
să nu pierdem timp cu o cugetare. Întregul organism intră într-un infarct miocardic, predispoziție la stări de colaps), ulcer gastric și 
stadiu de alarmă. duodenal, predispoziție la infecții, impotență și boli ale rinichilor.

Acest tablou multimorbid cauzat de reacția la stres se mai 
numește „DISSTRES”.Cum se produce stresul?

Factorii de declanșare a stresului pot fi somatici sau psihici. 
Excitații somatice de stres sunt: foamea, căldura și frigul. Factori ca Cum putem să stăpânim stresul?
zgomotul, insomnia, sau o influență sufletească vor putea deveni Dacă cineva a conștientizat că stresul este o situație cu care 
factori stresanți acest lucru depinde de personalitatea individului. prin diferiți stimuli externi și endogeni, organismul este pus într-o 
De multe ori influențele multiple dar numeroase se pot suma și stare de încordare musculară el înțelege că energia pusă la dispoziția 
astfel constituie o situație de stres. organismului trebuie să fie consumată prin mișcare.

Toate formele de tensiune interioară pot provoca stres, dar Mecanismele de stres se pot declanșa fără voia noastră, dar 
de cele mai multe ori sentimentele negative trenante precum: totuși voința are o șansă importantă: controlați-vă stimulii de stres și 
anxietatea, leziuni de prestigiu, plictiseala, cearta, lipsa de încercați să îi stăpâniți cu gândurile dumneavoastră! Astfel puteți 
recunoștință la locul de muncă și în familie, doliul, singurătatea preveni reacția de stres a organismului.
sunt cele care pot să provoace o stare de alarmă la persoanele Dacă nu vă puteți ajuta prin eforturile personale este de dorit 
respective. să participați la diferite programe de stăpânire a stresului (metode 

Bolile de asemenea pot acționa sub forma de excitații sistematice de rezolvare a situațiilor de stres, exerciții de destindere, 
somatice sau sufletești ca factori stresanți. metode de compensare a suprasolicitărilor).

Când devine stresul periculos? Ieșiți din stres!
Conceptul biologic a recției de stres prevede ca energia pusă Acesta se poate face prin mai multe metode, fiecare trebuie 

la dispoziția organismului se va transforma în forță fizică pentru a să găsească metoda potrivită:
ține piept unei agresiuni – prin luptă sau prin fugă – după care ·faceți pauze în cadrul programului de muncă cu exerciții 
intervine o perioadă de recreere, până când se ivește un nou pericol. fizice

Situația omului modern este cu totul diferită: în cele mai ·întrerupeți poziția îndelungată șezând pe un scaun și 
multe cazuri situațiile de stres se consumă la locul de muncă sau în mișcați-vă prin urcarea scărilor sau alte forme de mișcare 
automobil, fără efort fizic, ceea ce înseamnă că nu reacționează la activă
stres cu efort fizic. De esemenea trebuie să adăugăm și faptul că în ·mergeți mai mult pe jos, decât cu automobilul
zilele noastre suntem permanent expuși la multiple influențe ·folosiți timpul liber cu plimbări în aer liber, înnot, munca 
stresante din mediul nostru de viață. În acestă situație organismul în grădină
nostru este într-o fază permanentă de alarmă: perioadele de ·faceți totul cu plăcere
recreere sunt scurte sau lipsesc cu desăvârșire; capacitatea de ·evitați suprasolicitările și abuzurile în mișcări, fapt ce va 
acomodare a organismului este suprasolicitată și în raport cu influența buna dumneavoastră dispoziție.
constituția persoanei se produc îmbolnăviri ale aparatului cardio- Sursa: Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș.

Moldován Márta                                       05.04.1940. - 20.05.2018.Naşteri
Borsos Elisabeta                                         03.06.1930. - 24.05.2018.Țepeș Petronela                                                                11.05.2018.
Csibi János                                                   23.05.1941. - 23.06.2018.Szőcs Zoárd                                                                       30.05.2018.
Balázs Zoltán                                             04.08.1945. - 18.06.2018.
Kovács Terézia                                           13.03.1951. - 23.06.2018.Căsătorii

Csibi István – Veres Ingrid Krisztina                            12.05.2018.
Eigel Szilárd – Rácz Andrea                                           18.05.2018.

 Ungureanu C-tin Adrian – Árkosi Magdolna Beáta      01.06.2018.
Orga Emil Gheorghe – Veber Izabella                          22.06.2018.

Decese
Pop Vasile                                                  18.12.1942. - 07.05.2018.
Ilie Gheorghe                                            19.11.1944. - 08.05.2018.
Molnár Alexandru                                  17.01.1937. - 19.05.2018.

(continuare de pe pagina 7.)
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