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

EVENIMENT CEAUN BORSEC FESTIVAL 2018
"La Borsec toți sunt frați, de nu în Hristos, dar în borviz. 

Dame și cavaleri fac toate chipurile pentru ca să-și pricinuiască 
mulțumire și, în urmare, naște între ei o unire, pe care ani 
întregi nu o pot forma prin târgurile cele mari. Când sosește un 
străin, el este îndată îmbrățișat cu dragoste, si de la cea întâi 
prezentare el are dorit să trateze pe toți ceilalți ca și când i-ar 
cunoaște de mult; și când se pornește cineva, ce jelanie pe cei 
care rămân! Ce mâhniciune! Ce dovezi de iubire îl întâmpină 
din toate părțile! Într-adevăr, unul din meritele cele de 
căpetenie ale Borsecului este de a însufla oamenilor simțiri 
omenești!"

Cred că aceste minunate vorbe scrise acum aproape 170 
de ani de marele poet Vasile Alecsandri, sunt esența festivalului 
încheiat duminică, pe care l-am conceput în spiritul atât de bine 
surprins de marele om de cultură. Au fost trei zile minunate cu 
bune și rele, ca la prima ediție, cu foarte multă lume, ceea ce ne 
face optimiști pentru edițiile viitoare.

Ați fost peste 6500 de spectatori, și vă mulțumim că ne-
ați fost alături. S-au împărțit peste 1300 porții de mâncare. 
Au fost 8 echipe de ceaunari sâmbăta la demonstrația de gătit, și 
11 echipe la concursul de gătit. Regretăm că nu a ajuns la toată 
lumea, dar promitem că la anul vom face în așa fel să guste toată 
lumea.

Au fost trei seri de muzică cu o atmosferă care a făcut să 
răsune valea de distracție și voie bună.

Sportivii au fost cu noi, și la prima ediție de cros ați fost 
aproape 80 la o cursă minunată. Poveștiile lui Tibi Useriu, Zsolt 
Torok și Avram Iancu au încremenit publicul, care nu s-a 
speriat de ploaie și ar mai fi stat vreo 10 ploi cu acești sportivi 
minunați.

Avem de acum un urs sculptat în lemn de Cernat DG, 
care va deveni un punct de reper pentru cei care trec prin 
Borsec.

Vorba celor de la TAXI pe care poate îi aducem la anul : 
"Pentru toate acestea îți mulțumesc"

Cred că imaginea surprinsă de Emil este un semn bun 
pentru anul ce va veni pe care ni-l dorim cu toții mai bun.

Sperăm să fim din ce în ce mai mulți "borvizeni".
Borvizenii pe care i-am cunoscut la Borsec sunt cei mai 

minunați oameni și ajutorul lor a fost esențial pentru reușita 
noastră.

foto: Emil Keresztes

Dan Burlac, organizator - Fundația Secvențe 
Articol preluat de pe facebook Ceaun Borsec Festival 

foto: facebook.com/Ceaun Borsec Festival

foto: facebook.com/Ceaun Borsec Festival
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de reabilitare în vederea creșterii performanței energetice a 
de 10 iulie 2018 şi au fost adoptate următoarele hotărâri: primăriei din orașul Borsec,”, și a cheltuielilor legate de 

În Hotărârea nr. 80 s-a aprobat deplasarea unei proiect.
delegații oficiale la Bonyhád – Ungaria. În Hotărârea nr. 83 s-a aprobat reglementarea locală 

În Hotărârea nr. 81 s-a stabilit destinația pentru 1412 cu privire la comercializarea de produse servicii în cadrul 
mc., masă  lemnoasă  provenită din producția anului 2018 manifestărilor culturale organizate de orașul Borsec, 
din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec. județul Harghita.

În Hotărârea nr. 82 s-a aprobat proiectul de ”Lucrări 
Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

Duminică, 22 iulie 2018, a avut loc a XII- a ediție a scena a fost frumos amenajata iar prezentatoarele au fost pe 
Festivalului de dans “Roata Stelelor” de la Tulgheș. măsură. Toata comunitatea a fost alături de copiii care au 

La festival au participat formații din județele cântat, au dansat , îmbrăcați în costumele naționale din 
Harghita, Mureș, Iași și Neamț. S-au prezentat pe scenă zona pe care o reprezentau. Norocul a fost de partea 
porturi și cântece din folclorul românesc, nemțesc și organizatorilor și a susținătorilor pentru că ploaia ne-a 
maghiar. ocolit. Spectacolul a fost captivant, în cele 6 ore cât a ținut 

Borsecul a fost reprezentat de trupa de dans “Poiana festivalul, repertoriile au fost aplaudate de lumea adunată. 
Zânelor”, coordonată și pregătită de D-na Mosneag Ilona. În Trupa noastră minunată,“Poiana Zânelor”, la finalul 
ultimele săptămâni, aproape în fiecare zi, copiii au avut spectacolului a primit Diplomă de Merit, Cupă, medalie și 
pregătire la Casa de Cultură al Orașului Borsec, au repetat și Diplomă de excelență oferită D-nei Mosneag Ilona. Ii 
au învățat cântece și dansuri pe care mai apoi le-au prezentat mulțumim pe această cale pentru toată munca pe care o 
la festival. depune cu copiii noștri, pentru toate orele pe care le petrece 

Festivalul a început cu parada, escortată de călăreții cu pregătirea lor și pentru răbdare.
purtători de drapel. Parada a avut ca punct de pornire „Să sperăm că și anul viitor vom participa la acest 
Școala Gimnazială Tulgheş. Locuitorii satului au putut frumos festival și nu numai, pentru a continua tradiția prin 
admira de-a lungul paradei portul popular al copiilor dar și cântece, dans și port - acest lucru fiind unic și valoros!

Bordanciuc Juliannaal adulților. Evenimentul s-a ținut lângă terenul de sport, 

FESTIVALUL DE DANS 
“Roata Stelelor” din Tulgheș

fotografii: Bordanciuc Julianna
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În fiecare an, la 6 august, prăznuim hramul bisericii nu ardă din pricina nevredniciei lor…” 
noastre - Schimbarea la Față a Mântuitorului pe Muntele Tabor. Astăzi se cuvine să ne întrebăm: putem noi lua contact, 
Întreaga comunitate se află în zi de sărbătoare și suntem trupește, cu realități din altă lume? Realități de alt ordin 
pătrunși de cuvintele celor trei apostoli: "Doamne, bine este să existențial? Descoperirea lui Hristos fiecăruia, în rugăciune, se 
fim noi aici" (Matei 17, 4). Borsecul devine astfel, un Tabor in face în funcție de starea duhovnicească a lui, de potențialul 
miniatură, iar prin taina Sfintei Liturghii, devenim martori ai propriu de percepție metafizică. Omul nu este în stare să vadă 
Slavei Fiului lui Dumnezeu “ Am văzut lumina cea adevărată, slava lui Dumnezeu dacă simțurile lui psihosomatice nu sunt 
Am primit Duhul cel ceresc, Am aflat credința cea adevărată, fortificate, întărite de energia nevăzută a lui Dumnezeu, de har! 
Nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne, Că aceasta ne-a În această sfântă zi să privim cu atenţie la ce ne-a invitat 
mântuit pre noi.” Mântuitorul să facem din trupul nostru (prin rugăciune, post şi 

Aș dori să ne reamintim că hramul este celebrarea contemplaţie) şi ce destin au pregătit trupului nostru „mai-
bucuriei de a fi o comunitate de frați și surori în Domnul. Într-o marii” lumii; de o parte stau sfinţirea şi pnevmatizarea trupului, 
lume tot mai divizată de conflicte și de războaie, dar mai ales de de altă parte stau distrugerea lui şi desfiinţarea materiei. 
neîncredere, nepăsare, invidie și gelozie, vrem ca la Biserică să Datoria noastră sfântă în această zi de praznic divin este 
ne simțim și să fim cu adevărați uniți prin iubirea lui să ne rugăm nu doar pentru noi, ci şi pentru destinul final al 
Dumnezeu, care se revarsă în inimi prin Cuvânt și Har. umanităţii. Să ne rugăm pentru împlinirea planului lui 

Două lucruri cutremurătoare - şi atât de contrare unul Dumnezeu din istorie, nu precum vor oamenii, fie ei chiar 
altuia - s-au petrecut într-o zi de 6 august; unul acum două mii „stăpânii lumii”, ci precum vrea Tatăl Ceresc, singurul care ne 
de ani, iar altul în inima secolului XX. Amândouă aceste iubeşte cu adevărat, în mod absolut dezinteresat şi cu o iubire 
evenimente ne pun în faţă alternativa de mâine a omenirii. care nu are sfârşit.
Asupra acestor două lucruri se cuvine să medităm în această 
sfântă zi, în care Mântuitorul „Şi-a arătat mărirea Sa, atât pe cât 
li se putea ucenicilor a vedea”. 

Într-o zi de 6 august Mântuitorul Hristos ne-a 
demonstrat ce înseamnă transfigurarea materiei: trupul său 
uman s-a pnevmatizat, s-a transfigurat, a devenit strălucitor ca 
soarele, iar hainele Lui, sclipitoare ca lumina. La fel vor fi 
trupurile sfinţilor în Împărăţia cerurilor. În această zi, 
Dumnezeu ne-a arătat în mod clar care este destinul final al 
materiei şi al trupului nostru dacă vom opta pentru o viețuire 
creștină. 

Secolul XX ne-a învăţat însă prin Hiroshima, orașul care 
a cunoscut tot într-o zi de 6 august forţa distrugătoare a 
atomului, cealaltă posibilitate: distrugerea materiei. Ziua de 6 
august e devenit simbolul puterii nelimitate a omului asupra 
materiei, graţie descifrării tainelor atomului. O putere 
nelimitată a dobândit-o omul prin exersarea minţii lui, prin 
efortul intelectului. Grandoarea omului stă și în forţa minţii 
sale, în faptul că el scrutează cu mintea sa iscoditoare tainele 
universului, le descifrează şi le utilizează în folosul lui. Energia 
atomică, care poate da umanităţii - folosită în scopuri paşnice - 
un spor de civilizaţie şi de confort cum nu a mai existat în 
istorie, a ajuns să fie arma cea mai de temut a mileniului trei, şi 
foarte posibil chiar calea împlinirii profeţiilor apocaliptice.

Dumnezeu S-a arătat pe Muntele Tabor: mai presus de 
materie. Dar omenirea contemporană se poartă ca și când ar 
exista doar materia. Constată Sfântul Ioan Damaschin: „Slava 
Dumnezeirii Sale o ținea ascunsă, apărea în trup obișnuit, 
pentru că oamenii nu puteau face față vederii Dumnezeirii, să 

SCHIMBAREA LA FAȚĂ - TABORUL SUFLETELOR NOASTRE

Pr. Nicolae Ciupudean
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E frumos să visezi... da :)). Noi am continuat să visăm, iar 
visele noastre au devenit și de data aceasta realitate!!!! După 
masterclass-ul organizat de noi în 23.02.2018, care a avut un 
succes binemeritat, instructorul Zin Gergely Lorand, fermecat 
de frumusețile orașului Borsec, ne-a rugat să-l ajutăm ca 
următoarea ediție a taberei cu zumba organizat de el în anii 
precedenți la Homorod, să fie organizat în orașul nostru.

Așa s-a născut visul nostru nr. 2. Am aflat că instructorul 
a invitat un sportiv renumit din Rusia în persoana lui Zes 
Mikhail Semenov și o instructoare din București - Zin 
Alexandra Poloboc. Sunt instructori renumiți care au participat 
la mai multe evenimente în țară dar și peste hotare, fiind invitați 
la toate Masterclass-urile renumite.

Acest eveniment știam că va face cunoscută și mai mult 
zona noastră! În tabără au venit participanți din Ungaria și din 
zona Odorheiului Secuiesc, Gheorgheni și Rupea. Au fost cazați 
la Vila Sport în jur de 40 de persoane. Pe lângă cei cazați au 
participat la eveniment și fetele care frecventează sala de la 
Borsec, Corbu,Tulgheș și Toplița.

Evenimentul a început vineri după masa în jurul orei 18, 
cu două ore pline de energie ținute de instructorul nostru iubit 
Gergely Loránd, apoi a urmat cina pregatită de Restaurantul 
Tropicana, un gulaț de cartofi foarte bun și un foc de tabără. 
Buna dispoziție a fost susținută de D-na Szabo Katalin care ne-a 
încantat cu muzica bună și de calitate. Ne-am simțit excelent în 
aceea seară, mai ales ca a continuat cu un party în Sala de sport, 
având ca tematică - Petrecere în pijama.

Sâmbătă dimineața la ora 7 am început cu înviorarea, 
împreună cu Zin Alexandra Poloboc. Recunosc că nu ne-a fost 
ușor dar a meritat! Înainte de prânz, instructorul Zes Mikhail 
Semenov ne-a “demonstrat” ce știe, așa am aflat și noi că avem 
ceva mușchi pe noi și am avut parte de o frumoasă febră 
musculară! Dar nu ne-am lăsat! Am continuat și după masă, 
făcând strong zumba, toning și alte minuni. Seara abia ne mai 
țineam una de alta. Dar tot nu ne-am lăsat și am continuat cu un 
Afro Party! Fetele s-au îmbrăcat în haine de stil afro, s-a 
improvizat foarte mult dar distracția a fost pe măsură!
Duminică, fiecare si-a luat băgăjelul după micul dejun și a 
revenit la realitate.

Vă mulțumim tuturor că ați fost alături de noi la acest 
frumos eveniment. Sperăm ca și anul următor, tot la Borsec va fi 
organizată tabăra cu zumba. Pe această cale vrem să mulțumim 
celor care ne-au ajutat la organizarea acestui eveniment: 
Primăria Orașului Borsec, Romaqua Group, Romaqua Serv și 
mulți alții.

Începând cu luna septembrie, așa cum sunteți obișnuiți, 
vă așteptăm la sală, la Casa de Cultură din Borsecul de Jos, în 
fiecare vineri de la ora 17, respectiv ora 18.

Nu uitați: “Sănătatea depinde de echilibrul dintre 
alimentație și activitate fizică” – Hipocrate

TABĂRA DE VARĂ CU  

<<  ZUMBA >>

Bordanciuc Julianna

foto: Bordanciuc Julianna

foto: Bordanciuc Julianna

foto: Bordanciuc Julianna
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Imnul "Veniți cu noi!" m), vineri au vizitat fabrica de îmbuteliere a apei minerale iar la 
Când vine sfârșitul de săptămână sfârșitul săptămânii au participat la alte drumeții și desigur la 
Las în urmă orașul cu tramvaie și fum; evenimentul Ceaun Borsec Festival. 
Iau rucsacu-n spate și plec la gară, Multe informații despre această tabără am aflat din 
Vreau să fiu din nou pe drum. discuția cu doamna Alexe Oana, care este membru al acestui 
Veniți cu noi, pădurea ne cheamă grup de 11 ani, și se consideră borseceancă de 3 ani. Fiind 
Cu glasuri de izvoare mii! profesor de matematică la Școala Petru Rareș din Hîrlău – Iași, 
Veniți cu noi, fără de teamă vacanțele le petrece în casa cumpărată în Borsec și cu bucurie a 
Și veți fi din nou copii! prezentat cum jumătate dintre colegii dânsei, din cancelarie, 
M-am săturat și de discotecă, deja au vizitat stațiunea. Ne povestește cât de mult îi place la 
Lasă-mă, mama, nu mă mai certa! Borsec, la fel și membrilor din grupul ”Veniți cu noi!” Arad, 
Vreau să fiu din nou pe-o creastă de munte, care au fost încântați de zonă, mulțumiți de curățenia din 
Căci muntele e viața mea localitate, și de ordinea din ”parcul din pădure” unde oricine se 
Vreau să fiu din nou în sânul naturii, poate simți în siguranță. Este adevărat că mulți vin, se plimbă 
Focul, chitara, și-o cană cu vin puțin pe Bulevard și gata, nu merg mai departe, unde ar găsi cu 
Un zâmbet de fată și-o mână de prieten totul altceva: aer curat, peisaje frumoase, plante medicinale 
Nu știu, e mult, sau e puțin care nu sunt poluate, fructe de pădure.

Acesta este imnul celor pasionați de drumeții, al Cu multă bucurie a prezentat cum se desfășoară 
persoanelor care fac parte din grupul ”Veniți cu noi!” Arad. activitatea în cadrul drumețiilor, că toți membrii sunt 

În programul de vară al acestui grup s-a regăsit și prietenoși cu cei noi, se învață cum să se facă un bagaj pentru 
vizitarea stațiunii Borsec, astfel în perioada 7-15 iulie 2018, la drumeție, ce îmbrăcăminte este necesară, ce alimente se pot 
Borsec au fost 55 de membri, chiar și copii, din Arad și transporta, nimeni nu fumează și nici nu lasă gunoi în urma sa, 
Timișoara, cărora li s-au alăturat și membri mai vechi precum pun mare accent pe ecologizare. Copiii membrilor din grup 
doamna Alexe Oana din Borsec, alt membru din Suedia și altul sunt învățați să meargă de mici pe munte, sunt crescuți în 
din București, și doi copii din Grecia veniți în vacanță la spiritul drumeției. 
bunicii din Arad. Cu ocazia evenimentului Ceaun Borsec Festival, a fost invitat și 

Din programul postat în grupul lor, am aflat că au redactorul șef al revistei România Pitorească, Mihai Ogrinji, cu 
pornit sâmbătă, 7 iulie, din Arad cu trenul de la ora 6:12, prin dânsul Alexe Oana întâlnindu-se la Borsec. Dânsul nu mai 
Simeria la Tg. Mureș, apoi cu un autobuz închiriat au ajuns la fusese niciodată la Borsec și a fost fascinat de frumusețile 
Borsec. Cazarea a fost la Camping Irimescu, iar masa au servit- văzute în drumeția la Carierele de travertin, Poiana Zânelor, 
o din rucsac, cu alimente nealterabile aduse de acasă sau la Peștera de Gheață, Aleea Umbroasă.
restaurantele din stațiune. 

Din echipamentul obligatoriu nu trebuia să lipsească: De pe pagina oficială de facebook a asociației am aflat 
rucsacul, rucsac de tură, încălțămintea adecvată, ciorapi de informații valoroase: 
rezervă, hanorac de vânt, pelerină, șlapi, lanternă, bidon "Acum 33 de ani, mai precis pe 21 aprilie 1985, din 
pentru apă. Pe parcursul a 8 zile s-au organizat drumeții pentru inițiativa regretatului Stefan Czibulak (1949-1989) s-a înființat 
toate vârstele în Munții Giurgeului, munți de joasă altitudine, Asociația pentru Turism și Ocrotirea Naturii "Veniți cu noi!" 
au vizitat Muzeul Apei Minerale, Baia Ó-Sáros, numeroase Arad. Acesta a preluat o idee din Miercurea Ciuc, unde "Veniți 
izvoare de apă minerală carbogazoasă, mofeta, Grota Urșilor, cu noi!" funcționa de mai mulți ani, și a transpus-o în fapte pe 
Baia Tradițională cu apă minerală din Poiana Zânelor, Peștera frumoasele meleaguri ale Munților Zarandului. După câțiva 
de Gheață, Cetatea Bufnițelor și multe alte obiective. ani de la înființare, organizarea a fost preluată de către Ioan 

Zilnic au avut altă activitate: duminică au parcurs Ciuliac, în calitate de președinte și Roni Liptai, în calitate de 
traseul spre Făget (1309 m), luni au ajuns în Arcoza (1292 m), secretar. Nu există membri cotizanți, nucleul de organizatori 
marți au vizitat Rezervația Naturală de tip Geologic ”Scaunul anunțând acțiunile de turism și drumeție montană în presa 
Rotund” și Izvorul Pierre Curie, miercuri fiecare membru a locală (ziarele "Adevărul" de Arad sau "Jelen" și săptămânalul 
vizitat stațiunea la pas, joi au parcurs traseul până la Pasul "Agenda"), programul de drumeții (distribuit din mână-n 
Chiozrez (1259 m) iar cei mai antrenați (unii au și 200-400 de mână) și mai nou şi pe internet. 
drumeții) au parcurs toată creasta spre Vârful Creanga (1105 

(continuare pe pagina 6.)

”VENIȚI CU NOI!” ARAD a fost la Borsec
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Anual avem 38-40 de drumeții, majoritatea în Munții cu corturile în munți înalți, în lunile iulie și august), dar și 
Zarandului, cu durata de 1-2 zile, iar de 6-7 ori pe an excursiile săniuțelor, ghioceilor, berbecilor, frăguțelor, 
organizăm și excursii în celelalte masive din țară cu o durată nelipsitele băi reconfortante în lacurile Ghioroc, Tăut, 
cuprinsă între 4-9 zile, cu cazare în cabane turistice (iarna) Dorobanți sau Curtici. Și astea sunt doar câteva... Lungimea 
sau în corturi proprii (vara). De-a lungul anilor au apărut și traseelor propuse variază de la câțiva km pe zi la trasee lungi 
excursii tradiționale pe care an de an le onorăm cu o care uneori au depășit 30-35 km (recomandate doar celor 
prezență destul de mare: excursia de Crăciun (o săptămână bine antrenați). Până în prezent am avut participanți din tot 
cu zăpadă la câte o cabană, de obicei cât mai departe de județul Arad, din alte 30 de județe ale țării și chiar din 
șosea sau civilizație), două tabere de vară (câte o săptămână străinatate (inclusiv SUA sau Australia).

ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA CENTRUL DE 
TRATAMENT SPA ŞI WELLNESS AFLAT ÎN 
CONSTRUCŢIE

Stimați locuitori ai orașului Borsec, vă invităm, sâmbătă, 
4 august 2018, la ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA CENTRUL 
DE TRATAMENT SPA ŞI  WELLNESS AFLAT ÎN 
CONSTRUCŢIE care se va ține cu ocazia Zilelor Orașului Borsec.

Vizitarea Centrului va fi posibilă în intervalul orar 12:00 
– 18:00, și cu această ocazie va avea loc și un program cultural 
susținut de membrii unuia dintre orașele înfrățite cu Borsec.

ATELIER DE MEȘTEȘUGURI ȘI JOCURI TRADIȚIONALE – FUNDAȚIA ARTERA

Cu ocazia Zilelor orașului Borsecului, sâmbătă și duminică 4-5 august 2018, în Poiana Hármasliget, va fi amenajat un atelier de 
meșteșuguri și jocuri tradiționale pentru copii dar și pentru adulți.

Sperăm ca aceste imagini să vă convingă să vizitați atelierul cu jocuri tradiționale.

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsec

(continuare de pe pagina 5.)

Primăria Oraş Borsec

Primăria Oraş Borsec

fotografii: Fundaţia Artera

foto: Mik József
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VINERI, 3 AUGUST 2018 Ungaria
SCENA MICĂ DE LÂNGĂ BIROULUI DE INFORMAȚII 18,30 - Concert  NO SUGAR
20,00 - Serată de dans popular – muzica asigurată de ansamblurile 19,30 - Concert  JESSY

folclorice BARTINA şi KÁCSICS                  21,00 - Concert COMPACT
22,00 - Bal stradal – cântă BAJKÓ ATTILA, FAZAKAS CSABA ȘI 22,00 - Concert  NICOLETA NUCĂ

NAGY NÁNDOR 22,45 - Foc de artificii
23,00 - Concert ONE MORE MINUTE

SÂMBĂTĂ, 4 AUGUST 2018
DUMINICĂ, 5 AUGUST 2018

CASA DE CULTURĂ SCENA MICĂ DIN FAȚA BIROULUI DE INFORMAȚII
12,00 - Expoziţie:  picturi alese din cadrul Taberei de Creaţie din Lăzarea 10,00 - Concurs gastronomic

Spectacol susţinut de elevii de la Şcoala de Muzică din 13,00 - Ansamblul folcloric BARTINA
Pilisvörösvár SCENA MARE
Salutarea delegațiilor oficiale ale localităților înfrățite 14,00 - Recital MARA

14,30 - MARICICA MIHOIANU și NEA MITICĂ -  muzică populară
14,00 -18,00 ZIUA PORŢILOR DESCHISE LA CENTRUL DE 15,30 - Ansamblul de dans popular ÖRDÖGSZEKÉR din Dunaföldvár

TRATAMENT SPA ŞI WELLNESS AFLAT  ÎN CONSTRUCŢIE 16,15 - Ansamblul de dans popular CZIFRASAROK din Borsec
Spectacol susţinut de elevii de la Şcoala de Muzică din 17,00 - Concert  YESYES (Szabó Ádám)
Pilisvörösvár 18,30 - Concert  LOS ANDINOS

SCENA MARE 19,30 - Spectacol BENEDEKFFY KATALIN
14,30 - Recital SAROSI FLORINA GABRIELA 21,00 - Concert  PÉTER SZABÓ SZILVIA & THE BAND 
15,00 - Recital CRISTINA 22,00 - Foc de tabără în poiana Hármasliget
15,30 - MGC GUITAR STUDENTS 22,00 - Concert  ANNA & THE BAND
16,00 - Concert INNEFABLE
17,00 - Concert susţinut de OPREA MIRCEA şi NAGY LEVENTE Organizatori: Primăria oraș Borsec, Fundația Pro Borsec
17,45 - Ansamblul de dans popular ÖRDÖGSZEKÉR din Dunaföldvár, 

PROGRAM ZILELE ORAŞULUI BORSEC - 2018
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Primăria Oraş Borsec 
str. Carpaţi nr.6/A                       
                                                   I SSN 2601 - 1018

Tehnoredactare: sc artmobil - group srl

Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

REÎNNOIREA PARCULUI DE LÂNGĂ GRĂDINIȚĂ
Dragi copii și părinți, în perioada 16-20 iulie 2018 s-a 

reamenajat parcul de lângă grădiniță. Deja mulți dintre copii au 
descoperit noul complex de joacă din parc. S-au amenajat 4 
complexe de joacă: Spider Fortress, Frontier, Ultra Fort 
Paddington, Giant cu Leagăne, care au incluse topogane, zid de 
cățărare cu pietre profesioniste de cățărare, cutie cu nisip, scară de 
lemn cu trepte, scară din sfoară, sfoară cu noduri de cățărat, 
leagăne. Un singur complex este recomandat pentru uz 
rezidențial și se poate folosi de 3-6 copii în același timp.

Vacanță plăcută!

Dragi locuitori ai orașului Borsec, și anul acesta vom avea parte o frumoasă călătorie în lumea amintirilor de 
odinioară, la Festivalul Nostalgic – Borsec Fest ediția a VII-a. Evenimentul va avea loc în perioada 18-19 august 2018 și se va 
realiza cu susținerea Consiliului Județean Harghita – finanțare în valoare de 9000 ron, a Primăriei oraș Borsec și Fundației 
Pro Borsec.

Vă așteptăm cu mult drag!

Fazakas Emilia                26.10.1954. - 24.07.2018.Naşteri
Baricz Elena                    07.10.1951. - 25.07.2018.Pobereznik Antónia Mária                  25.07.2018.

Căsătorii
Băciuc Marius Dumitru 
– Răscol Alexandra  Daniela               28.07.2018.
Siklódi  László  - Ionescu Elena          28.07.2018.
Decese
Mezei Julianna               11.02.1932. - 26.06.2018.
Eigel Iosif                        15.12.1939. - 02.07.2018.
Csibi Iosif                        29.01.1950. - 14.07.2018.
Papp Miklós                    06.12.1929. - 18.07.2018.
Siklódi Clara                   01.05.1935. - 24.07.2018.

Informaţii de stare civilă

BORSEC FEST 

Primăria Oraş Borsec

Primăria Oraş Borsec
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