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

EMOȚII DE TOAMNĂ...

Asociem în general toamnei începutul școlii, debutul 
unui nou an școlar, fluxul emoțiilor sau avalanșa de amintiri 
brodate cu auriul toamnelor noastre.

În peisajul minții fiecăruia dintre noi inundă tumultul 
de culoare, larmă, bucuria de atunci și de acum. E firesc! Până 
la urmă putem măsura timpul cu fiecare an școlar, cu fiecare 
generație, cu fiecare debut. Oricare dintre noi, până să devină 
ceea ce astăzi este, a parcurs un traseu educațional presărat cu 
momente frumoase, delicate, dificile, însă toate menite să 
sporească virtuțile noastre.  

Parfumul toamnei are o aură nostalgică. Uitate par 
acum necazurile, neîmplinirile. Se înghesuie parcă amintirile 
frumoase: chipul doamnei învățătoare, sala de clasă scăldată în 
lumină, ghiozdanul nou, florile, cărțile cu mesaje nedescifrate 
încă. 

Dragi elevi, şcoala, un loc în care se construieşte 
viitorul, vă aşteaptă!

Începutul fiecărui an şcolar reprezintă o bucurie şi o 
provocare pentru fiecare dintre noi în ceea ce priveşte 
competiţia şi munca, cunoaşterea şi disciplina, încrederea şi 
speranţa.

Ne dorim ca şi în acest an şcolar parteneriatul şcoală-
familie-comunitate locală să funcţioneze la fel de bine, pentru 
a vă sprijini  în lungul drum al formării. Cadrele didactice îşi 
cunosc misiunea, aceea de a vă îndruma spre calea cunoaşterii 
prin organizarea de lecţii antrenante, atractive, de a vă consilia 
în valorificarea propriilor voastre resurse pentru a alege cea 
mai bună cale  în viaţă.

foto: Serilla Emese
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data În Hotărârea nr. 103 s-a aprobat modificarea 
de 26 septembrie 2018 şi au fost adoptate următoarele Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.74/2018.
hotărâri: În Hotărârea nr. 104 s-a aprobat acceptarea în 

În Hotărârea nr. 101 s-a aprobat rectificarea  donație a diferitelor obiecte pentru Biblioteca Orășenească 
bugetului local pe anul 2018. Kamenyitzky Antal.

În Hotărârea nr. 102 s-a aprobat decontarea navetei În Hotărârea nr. 105 s-a aprobat acceptarea donație 
cadrelor didactice. de cărți pentru Biblioteca Orășenească Kamenyitzky Antal.

Părinţii au datoria de a colabora cu şcoala prin Numai prin studiu şi efort le puteţi obţine! Dacă învăţaţi, 
supravegherea frecvenţei copiilor la orele de curs şi prin daţi sens eforturilor părinţilor voştri şi eforturilor noastre, 
monitorizarea comportamentului acestora în afara şcolii. ne și vă răsplătiţi. Astfel, deveniţi voi înşivă Oameni! Veţi fi 
Autorităţile locale, conştiente fiind că investiţia în educaţie admiraţi şi respectaţi!
este garanţia unui viitor performant, s-au implicat fără Fiecare zi este importantă, dar cea mai frumoasă este 
rezerve în sectorul educațional. ziua de astăzi. Cu toţii să ne bucurăm de ea! 

Astăzi începeţi un nou an şcolar. Vreţi sa fiţi buni la Vă doresc tuturor succes deplin!
învăţătură? Vreţi să fiţi performeri? Vreţi să fiţi campioni? 

Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

organizată de Revista Biz, prezintă rezultatele studiului 
realizat de compania de cercetare Unlock Market Research 
în 2018.

Ediția din acest an a studiului denotă multă coerență, 
cu un top 10 foarte stabil, care confirmă direcțiile din anii 
anteriori, apele minerale fiind în continuare în creștere. 
Cele mai notabile schimbări vin din zona categoriei de 
băuturi alcoolice, în special pe segmentul berii, unde 
mărcile românești au reușit anul acesta să se facă remarcate 
și să avanseze consistent în top.

Top 100 cele mai puternice branduri românești 
Anunțăm cu mândrie că Borsec este din nou în măsoară “puterea“ mărcilor româneşti din perspectiva 

fruntea Topului 100 al celor mai puternice branduri investiţiei de încredere şi afectivitate care le este acordată de 
româneşti. către consumatori, fără a lua în calcul indici financiari și 

Regina apelor minerale Borsec este un brand cu o comerciali. Studiul are la bază 1.000 de interviuri online și 
tradiție de peste 212 de ani, ce a reușit sa se impună prin este reprezentativ la nivel urban, la nivel de regiune, grad de 
calitatea deosebită, fiind o veritabilă valoare națională. urbanizare, împărţire pe sex și vârstă a populaţiei între 18 şi 

”Campionul celor mai puternice branduri româneşti 55 de ani. Performanţa mărcilor româneşti este măsurată în 
în 2018 este Borsec, care se menține și anul acesta în fruntea baza a trei indicatori: importanța mărcii, gradul de utilizare 
clasamentului realizat de Unlock Market Research pentru și notorietatea ei. Importanţa unei mărci pentru 
revista Biz. consumator a fost măsurată cu ajutorul metodologiei 

Pe locul al doilea în top regăsim Gerovital, urmat de MaxDiff (Maximum Differentiation Scaling) și toate 
Dorna. Top 10 este completat de Arctic, Dero, eMAG, Aqua analizele, au fost realizate la nivel de categorie, în total având 
Carpatica, Farmec, Dacia și Dedeman. 10 categorii de produse.”

Aflată la a noua ediţie, conferința BrandRo, 

BORSEC – CEL MAI PUTERNIC BRAND ROMÂNESC!

Director adjunct prof. Hângan Daniela

(continuare de pe pagina 1.)

Sursa: www.revistabiz.ro

foto: facebook.com/Borsec.ReginaApelorMinerale



Vă transmit informațiile prețioase care le-am aflat de la a lua decizii în viață. Acum doi ani a organizat cursuri la Casa de 
Costel Vodă, persoana care duce renumele Borsecului în turnee Cultură (dotată cu echipament special pentru turnee), au fost 
Internaționale de Șah. copii buni care au iubit acest sport al dezvoltării capacității 

Putem să ne mândrim cu persoanele care au astfel de mintale, dar apoi au plecat la alte școli. Cursurile le-a predat din 
valori, practicarea unui sport înseamnă pasiune, dragoste dragoste, și încurajează atât copiii cât și părinți (aceștia să îi 
pentru ceea ce face, devotament, răbdare, iar Vodă Costel are îndrume spre acest sport) să învețe tainele acestui sport.
aceste valori. Ne-a și demonstrat în nenumărate rânduri, când Și-a învățat fiul, iar Alex de la vârsta de 3 ani joacă șah, acestuia 
se întorcea din turnee cu premii, clasat de cele mai multe ori pe dezvoltându-i memoria vizuală iar acum și el participă la 
locul I. Pentru a avea experiența necesară este indicat ca concursuri organizate în școli, la facultate.
jucătorul să participe anual la 10-20 de concursuri, dar Vodă Vodă Costel ne povestește că în șah nu este ca într-un 
Costel deși nu participă la atât de multe concursuri pe an, este sport de echipă, nu depinzi de ceilalți membri ai echipei, ci doar 
un campion la șah. tu iei decizia, așadar este o matematică pură, un algoritm de 
În perioada 16-26 august 2018 a participat la Turneul urmat în timpului jocului. Dar cui îi place, își dezvoltă puterea 
Internațional de Șah XXI. la Miercurea Ciuc unde au mai de concentrare, deja tabla de șah o are în memorie iar ”cine 
participat și alți 54 de jucători (copii și adulți) din România, greșește penultimul va câștiga!”, este de știut că și în șah ”nu 
Ungaria, Austria, Grecia și Germania. Zilnic a avut câte un zilnic este soare”, dar trebuie sprijinit jucătorul și când e în 
meci, meci care a durat și două ore - patru ore și jumătate, frunte dar și când coboară.
depinde de adversar. Acasă are peste 120 trofee, printre care doar de la Fonyod 

Sincere felicitări pentru rezultate obținute: locul I pentru 7 trofee de locul I din nouă turnee la care a participat în perioada 
”Cel mai bun jucător – Ciucani” și locul II pentru ”Cel mai bun anilor 1995-2004.
jucător din județ”, rezultate care necesită multă pregătire înainte Îl susținem, îl admirăm și îi mulțumim că datorită 
de concurs, antrenament zilnic. Astfel Vodă Costel se talentului său, Borsecul este cunoscut în lumea complexă a 
antrenează acasă, are mai mult de 60 de cărți de specialitate de șahului, că an de an ne reprezintă orașul.
unde exersează diferite tipuri de deschideri, combinații,  jocuri Vă prezentăm o diagramă iar pasionații de șah îi rugăm 
de mijloc și de șah, poate să facă și joc cu spatele, iar înainte de să ne prezinte soluțiile pentru rezolvarea problemei (date de 
concurs sunt necesare zilnic câte 5-6 ore de exercițiu, deoarece contact: CNIPT Borsec, email: turism.borsec@gmail.com). 
nu este precum pare doar o tablă cu piese pe masă ci este un joc Rezolvarea diagramei se va publica în numărul următor 
complex, este SPORTUL MINȚII. Anul trecut la acest tip de al ziarului local Izvoarele.
concurs, a câștigat trei premii de locul I. Vodă Costel adresează 
mulțumiri Primăriei Oraș Borsec, pentru că primește susținere 
din partea orașului an de an pentru a participa la acest turneu, 
totodată este susținut și din partea angajatorului său - Romaqua 
Group.

În perioada 4-9 septembrie 2018 a participat la Corund  
la un alt turneu internațional, unde au fost peste 236 de 
participanți din 8 țări: mari maeștri internaționali, maeștri  
internaționali, maeștri fide, candidați de maeștri. Felicitări 
pentru rezultatele obținute: locul I și locul II la categoria ELO 
sub 2000 (coeficient de departajare ). Și anul trecut a participat 
și s-a întors cu două premii Locul I. 

Din multitudinea de sporturi, șahul a fost o pasiune, 
astfel joacă și participă la concursuri din 1985. Încă de pe 
vremea când era mic copil, dascăl care l-a învățat tainele șahului 
a fost Frânculescu George, despre care și acum ne povestește cu 
drag. Astfel îi încurajează pe copii, ca pe lângă aparatele/jocurile 
electronice pe care le folosesc zilnic, să facă cunoștință cu acest 
sport, care îi va ajuta în gândire, la școală, în viața de zi cu zi și în 
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Foarte puţini creştini cunosc faptul că anul bisericesc nu Pe tot parcursul anului bisericesc, cu cele trei mari 
începe la aceeaşi dată cu anul civil. Deşi Biserica săvârşeşte în ziua perioade ale lui, și anume Triodul, Octoihul și Penticostarul, 
Anului Nou îndătinatul Te Deum pentru începutul şi pentru credincioșii trăiesc în mod concret și intens simțirea că reiterează 
întreaga curgere a anului civil, care începe la 1 ianuarie, trebuie viața lui Hristos, că retrăiesc toate evenimentele vieții Lui și că se 
ştiut faptul că anul bisericesc, spre deosebire de cel civil, începe la află neîntrerupt sub ploaia darurilor Sfântului Duh mijlocite prin 
1 septembrie. rugăciunile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților, după cum 

Începutul Anului Nou bisericesc a fost instituit de către spune Părintele Stăniloae. (Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Cultul 
Sfinții Părinți la Sinodul I de la Niceea, când s-a rânduit să se Bisericii Ortodoxe, mediu al lucrărilor Sfântului Duh asupra 
sărbătorească data de 1 septembrie ca un început al mântuirii credincioșilor, Ortodoxia 1 (1981), p. 7.)”Credincioșilor 
creștinilor, în amintirea intrării lui Hristos în mijlocul adunării ortodocși anul bisericesc le oferă posibilitatea trăirii trecutului, 
evreilor vestind tuturor 'anul bineplăcut Domnului'. prezentului și viitorului în prezentul continuu al Sfintei Liturghii 
Data de 1 septembrie, ca început al anului bisericesc, a fost săvârșite în fiecare zi. Astfel, viața pământească a lui Hristos și cea 
împrumutată de la evrei, care începeau atunci anul civil, numit şi a sfinților nu este pentru Ortodoxie o temă de speculație teologic-
Indictionul, aşa cum apare menţionat şi în Sinaxarul din Minei, în istorică abstractă, ci este o experiență vie, o anamneză retrăită a 
ziua de 1 septembrie. Cultul creştin, având un caracter mixt, lucrărilor mântuitoare a lui Hristos, comunicată credincioșilor 
iudeo-creştin, şi-a însuşit în rânduiala sa cadrele exterioare ale prin energiile Lui necreate”.
Legii Vechi, despre care Însuşi Mântuitorul Hristos zicea: „N-am Primele sărbători din cursul anului liturgic sunt două 
venit să stric, ci să împlinesc“ (Matei 5, 17), adică să desăvârşească praznice împărăteşti: Naşterea Maicii Domnului, la 8 septembrie, 
Legea dată prin Moise poporului ales. După cum aflăm din textul şi Înălţarea Sfintei Cruci, la 14 septembrie. Prăznuirea acestor 
Sinaxarului din Minei, Indictionul era cunoscut şi la romani, care două sărbători la începutul anului bisericesc nu este deloc 
începeau noul an de la această dată (Mineiul pe Septembrie, p. 22). întâmplătoare, întrucât Maica Domnului a fost pricinuitoarea 
Anul bisericesc este modul și mediul în care omul trăiește în mântuirii noastre, născându-L pe Mântuitorul Hristos, iar Sfânta 
comuniune cu Dumnezeu încă din lumea aceasta a timpului și a Cruce este semnul biruinţei noastre asupra morţii celei veşnice, 
materiei trecătoare. Prin sărbători, prin perioadele de post prin Patima Domnului îndurată pe ea, pentru mântuirea noastră. 
înaintea marilor praznice, prin succesiunea Triodului, Cele două praznice, aşezate la începutul anului bisericesc, arată 
Penticostarului și Octoihului, prin ciclul mobil și cel fix al tocmai începutul şi finalitatea lucrării de mântuire a omului şi a 
sărbătorilor, Biserica vrea să introducă și să inițieze pe om în taina lumii, pe care a realizat-o Mântuitorul Iisus Hristos, fiind 
vieții viitoare. Totodată, ea „țintește să înconjoare timpul vieții punctele de sprijin pentru începutul bun al anului bisericesc, de la 
noastre pământești în patru cercuri concentrice”, după cum 1 septembrie.
afirmă marele liturgist, Părintele Profesor Ene Braniște. „Adică, Pe data de 1 septembrie îl sărbătorim și pe  Sfântul Cuvios 
ea caută să încadreze în curentul inepuizabil al harului divin și să Dionisie Exiguul- părintele erei creștine. Sfântul Cuvios Dionisie 
sfințească prin rugăciune continuă toate subdiviziunile Exiguul ne arată că fiecare an este timp al mântuirii în Hristos, 
calendaristice ale timpului: ziua, cu diferitele ei împărțiri (seara, timp de sfințire a vieții noastre. Vedem, deci, câte daruri poartă în 
dimineața, ceasurile), săptămâna, luna și anul, iar prin acestea ea ziua de 1 septembrie. Pentru toate trebuie să aducem 
viața noastră întreagă, în împrejurările și momentele ei cele mai mulțumire lui Dumnezeu, Care a făcut cerul și pământul și 
importante.” (Pr. Prof. Ene Braniște, Liturgica generală, București, cheamă pe om la viață și fericire veșnică, la sfințirea timpului prin 
1993, p. 128.) rugăciune și fapte bune”.

„ANUL BISERICESC – TIMPUL MÂNTUIRII”

Pr. Nicolae Ciupudean

foto: Pr. Nicolae Ciupudean



Indiferent de structura din care fac parte, pompierii 
profesioniști sau voluntari sunt uniți de un singur scop comun și 
anume acela de a salva persoanele și bunurile materiale din 
diferite situații de urgență și de a limita efectele negative ale 
acestora. Pentru toți primează dorința de a ajuta semenii. În acest 
sens, este nevoie de instruire practică și teoretică permanentă, 
astfel încât comunitatea să se poată baza pe ei.

La data de 25 septembrie a.c., la sediul Gărzii de 
intervenție nr. 2 Toplița au avut loc activități de pregătire în 
comun a structurilor profesioniste și voluntare de pompieri. 
Cooperarea dintre acestea este esențială, cele 67 de Servicii 
Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă de la nivelul judeţului 

Scurt istoric SVSU Borsec Harghita dovedindu-se extrem de utile, în condițiile în care 
În anul 1900, s-a înfiinţat în localitatea noastră, serviciul acestea asigură prima intervenție în cazul producerii unor situații 

de pompieri voluntari civili, care în decursul anilor, a avut mai de urgență, făcând uneori diferența între viață și moarte.
multe denumiri, iar din data de 03 ianuarie 2006, are denumirea Pompierii civili din cadrul Serviciului Voluntar pentru 
de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență. S-a înfiinţat în Situații de Urgență Borsec s-au pregătit alături de pompierii 
baza hotărârii nr. 78 din 29 decembrie 2005, a Consiliului Local profesioniști, ei acționând împreună la numeroase intervenții. 
Orăşenesc. În decursul anilor, acest serviciu a participat la (Sursa: https://ziarharghita.ro)
concursurile profesionale organizate la nivel zonal, judeţean şi la 
alte nivele, ocupând locuri de frunte. Serviciul are în componenţă, 162 DE ANI DE LA BĂTĂLIA DIN DEALUL SPIRII
un compartiment de specialişti de prevenire, un echipaj de 
intervenţie, cu o grupă de intervenţie şi echipe specializate, Anul revoluţionar 1848 a consacrat pentru totdeauna 
respectiv, transmisiuni – alarmare, cercetare - căutare, deblocare virtuţile patriotice şi jertfa de sine pentru idealurile democraţiei şi 
– salvare, evacuare, protecţie, sanitară, sanitar – veterinară, şi independenţei, ale pompierilor militari. Nici nu se vindecaseră 
suport logistic. Membrii serviciului, participă activ, la activităţile rănile incendiului care a devastat Bucureştiul, în martie 1847, 
care se organizează pe linie de specialitate, activităţi practice, când, la 13 Septembrie 1848, sângele ostaşilor pompieri din 
teoretice, demonstrative, precum şi la prestarea unor servicii, Bucureşti şi a infanteriştilor, a înroşit cazarma din Dealul Spirii şi 
pentru populaţie, în acest domeniu. împrejurimile sale. La intervenţia lui Suleiman-Paşa, care, însoţit 

(Sursa: http://svsuborsec.blogspot.com/) de o armată numeroasă, a trecut Dunărea pentru a înăbuşi 
revoluţia română, s-a constituit, la 28 iulie/9 august 1848, o 

Pe data de 13 septembrie 2018, cele trei mașini de locotenenţă domnească, formată din trei foşti fruntaşi 
pompieri au pornit sirenele și au străbătut străzile localității revoluţionari între care şi fostul ministru de interne Nicolae 
Borsec, pentru ca noi să știm că ei mereu sunt gata să ne ajute în Golescu. Reclamat de boierii reacţionari că a tratat cu Suleiman-
orice situație. Anul acesta au intervenit la timp în mai multe Paşa a fost înlocuit de Sultan cu Fuad-Efendi, care s-a arătat mai 
locuri, astfel în ianuarie au stins incendiul din locuința lui Bajko ferm în înăbuşirea Revoluţiei române. 
Attila de pe strada Uzinei, în luna martie la Piatra Singuratică au Niciodată capitolul din Istoria Naţională dedicat anului 
intervenit la stingerea focului provenit de la transportul revoluţionar 1848 n-a făcut abstracţie, indiferent de vremuri, de 
cărbunelui, în luna mai au avut un caz la Pensiunea Ely unde au sângeroasa şi inegala confruntare dintre ostaşii companiei de 
stins focul provenit de la șoprul de lemne înainte ca acesta să pună pompieri din Bucureşti şi o coloană a armatei otomane. Pe timpul 
în pericol imobilele alăturate. În luna august la Corbu au ajutat la domniei lui Cuza, pompierii au beneficiat de atenţia sa deosebită, 
stingerea unui incendiu. La școala din Borsec, s-a format din nou capul oştii inspectându-i des şi fiind mulţumit, de fiecare dată, de 
o grupă ”Prietenii pompierilor”, iar elevii au și participat la un modul cum se prezentau cazărmile şi oamenii. Tradiţiile 
concurs în Tulgheș unde au și câștigat la una dintre probe. În data consemnează, în acei ani, şi trimiterea în străinătate (la Paris) 
de 13 septembrie, după turul parcurs cu autoutilitarele și sirenele pentru perfecţionarea pregătirii, a primului ofiţer de pompieri. 
pornite, Primăriei Oraș Borsec le-a oferit un prânz festiv. Le Caracterul militar şi structura organizatorică specifică aveau să fie 
dorim cât mai puține incidente, și cât mai multe bucurii. întărite şi statornicite încă din anul 1874, prin Înaltul Decret Regal 
Mulțumiri lui Suciu Andrei pentru informații lui Fokt István nr.702. Astfel, se cuvine, ca în fiecare an, să cinstim memoria 
pentru fotografiile anexate. înaintaşilor, dar în acelaşi timp să ne achităm de prezentele 

(Traducere după: Farkas Aladár) misiuni şi sarcini multiple care ne stau permanent în atenţie.
Sursa: https://www.igsu.ro/documente/istoric_13_septembrie.pdf

13 SEPTEMBRIE*ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA – AL VOLUNTARILOR DIN BORSEC
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Copacii care cresc în zone cu climat temperat își bananele), iar de nuanțele de roșu ale frunzișului sunt 
pierd frunzele odată cu apropierea sezonului rece. Dar care răspunzători antocianii (prezenți în fructele de pădure, 
este motivul pentru care frunzele își schimbă culoarea și, strugurii roșii sau cireșe).
mai apoi, cad? Genele copacilor definesc perioada în care fiecare 

Toamna este anotimpul în care arborii se pregătesc specie începe să-și schimbe culoarea frunzelor. Clima joacă 
de suportarea temperaturilor reci, a vânturilor mai de asemenea un rol foarte important în proces, deoarece în 
puternice, iar pentru a o face, ele se descotorosesc de cazul unei veri ploioase frunzele încep să cadă puțin mai 
totalitatea frunzelor și își păstrează doar părțile vitale: târziu.
rădăcini, trunchi, crengi și scoarță. Copacii dispun de un fel Frunzele, de multe ori ronțăite de insecte, distruse de 
de ceas interior, care îi ajută să sesizeze lungimea zilelor; intemperii sau de vreo boală, trebuie să cadă pentru ca 
când cantitatea de lumină solară scade și nopțile se lungesc, arborele să economisească energie în timpul iernii. Se pare 
pigmenții prezenți în frunze încep să se comporte diferit, că frunzele sunt proiectate în așa fel încât să le fie foarte ușor 
cantitatea de clorofilă, pigmentul responsabil de culoarea să se despartă de crengi. Baza frunzei, care se fixează de 
verde a frunzelor, și produsă în continuu pe timp de vară, tulpină, este alcătuită dintr-un strat special de celule care se 
începe să scadă, până nu mai este produsă deloc. Pigmenții numește ”zona de extirpare”, care permite trecerea unei 
prezenți în cantități mai mici și care nu sunt vizibili vara ies cantități din ce în ce mai mici de apă și nutrienți în limb 
la suprafață, și astfel apar acele culori superbe, specifice (partea verde a frunzei), iar celulele încep și ele să 
toamnei: galbenul, portocaliul și nuanțele maronii sunt îmbătrânească, până ce frunza se desprinde de ramură. Pe 
produse de pigmenții carotenoizi (care dau culoarea unor sol, frunzele se descompun și acționează ca un îmgrășământ 
plante, cum sunt morcovii, bostanii, narcisele sau natural.

CE CE CAD TOAMNA FRUNZELE DE PE COPACI?

Fazakas Emese

”LET`S DO IT, BORSEC!”
Ziua de Curăţenie Naţională ”Let's Do It, Romania!” a mobiliza sâmbătă, 15 septembrie, și voluntarii din Borsec. S-au 

alăturat echipei elevi, cadre didactice și un membru al Forumului Tineretului din Borsec, și s-au adunat deșeuri din plastic, 
sticlă, textile, metal şi gunoaie menajere aruncate în locuri neamenajate, din pădurea situată între strada Bradului și strada 
Nouă. Primăria Oraș Borsec a oferit mănuși și saci pentru gunoi.

Dorim să mulțumim voluntarilor pentru implicare și efortul depus, cu speranța că fiecare dintre noi conștientizează 
importanța protejării mediului înconjurător.

CNIPT BORSEC
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15 septembrie a fost Zi de Curățenie Națională în numărul de voluntari participanți. De asemenea, inundațiile 
România. Românii şi-au pus mănuşile, au luat saci şi au care au avut loc în lunile iunie și iulie au afectat evenimentele 
participat la “Let`s Do It, România!”, cea mai mare mobilizare de cartare – identificare a mormanelor de deșeuri. Cu toate 
de voluntari din ţară, cu scopul de a strânge deşeurile din acestea, peste 2000 de mormane au fost puse pe Harta 
arealele naturale. Încă de la primele ore ale dimineţii, sute de Deșeurilor prin aplicația World Cleanup.
voluntari au venit la punctele de înregistrare, iar acţiunea s-a Let`s Do It, Romania! nu ar fi posibil fără organizatorii 
încheiat în jurul orei 15:00, când partenerii de la salubritate au locali din fiecare județ. La nivel național, peste 400 de voluntari 
început colectarea sacilor în vederea valorificării resurselor. au contribuit la organizarea celei mai mari mișcări sociale din 

O primă estimare arată că 338 038 de voluntari au România.
curățat 467 453 saci cu deșeuri în România. În topul județelor La nivel internațional, 13 milioane de voluntari din 155 
cu cei mai mulți voluntari se regăsesc Maramureș (32 142 de țări au luat parte la cea mai mare mișcare civică de curățare a 
voluntari – 21008 saci), Botoșani (25 600 voluntari – 21000 deșeurilor organizată vreodată – World Cleanup Day. Echipele 
saci), Bihor (23 000 voluntari – 30 000 saci), Gorj (21 540 „Let's Do It!” din toata lumea s-au mobilizat exemplar, în 
voluntari – 55 000 saci), Suceava (21 256 voluntari – 23381 contextul în care mai mult de 15 dintre acestea au fost lovite de 
saci), Dolj (20 000 voluntari – 38 500 saci), Vaslui (14 040 cicloane tropicale, iar 5 țări au organizat o acțiune de curățenie, 
voluntari – 18 750 saci), Cluj (12 000 voluntari – 13 000 saci), deși se află în război. Partenerul principal al campaniei, 
Mureș (11 453 voluntari – 18 730 saci), Giurgiu (10 115 Kaufland România, a susținut organizația încă din 2010. În 
voluntari – 14 000 saci), Harghita (4600 voluntari – 12000 saci) total, 50 de companii au sprijinit inițiativa.

“Am fost copleșiți de susținerea pe care a avut-o Let`s Partenerii instituționali în România sunt Ministerul 
Do It, Romania! într-un an dificil din foarte multe puncte de Mediului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Apelor 
vedere, de la contextul politic și social, la diverse provocări din și Pădurilor, Ministerul Turismului, Ministerul Apărării 
partea vremii sau organizatorice. Cu toate acestea, am reușit Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
cea mai mare mobilizare de până acum. Chiar dacă, aparent, Românilor de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe, , 
vorbim despre o singură zi de curățenie pe an, efectele ei se văd Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert și 
mult după, în mentalitatea oamenilor despre deșeuri și despre Antreprenoriat, Inspectoratul General pentru Situații de 
puterea de a schimba în bine România. În urma ei rămân Urgență, Jandarmeria Română, Administrația Națională a 
conștiința civică și respectul față de natură. Mulțumim tuturor Penitenciarelor, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din 
celor care au dat câteva ore din timpul lor de week-end pentru România, Asociația Comunelor din România și Asociația 
Let`s Do It, Romania!” a declarat Ionuț Iordăchescu, Project Municipiilor din România. De asemenea, Președintele 
Manager. României, Klaus Iohannis, a luat parte la un pilot de curățenie 

La curățenie au participat peste 1200 de primării, școli desfășurat cu câteva zile înainte, ca susținere pentru Ziua de 
din toată țara, instituții județene, alături de companii, ong-uri Curățenie Națională.
și centre de plasament. De asemenea, sute de soldați ai Armatei La nivelul societății civile, 137 de organizații 
Române, angajați ai Poliției, Pompierilor, Jandarmeriei neguvernamentale și grupuri civice  din România, reunind 
Române au luat parte la Ziua de Curățenie Națională, dar și zeci de mii de copii, tineri și adulți implicați și sute de mii de 
angajați ai penitenciarelor și deținuți. beneficiari și-au asumat împreună susținerea Zilei de 

Din cauza focarelor de pestă porcină anunțate cu numai Curățenie Națională, prin memorandumul semnat în luna 
câteva zile înainte de eveniment, Ziua de Curățenie Națională a iulie.
fost anulată în județul Ialomița, iar în județele Călărași și Ilfov We Did It, Again!
s-a desfășurat numai în anumite zone, afectând negativ Sursa: www.letsdoitromania.ro

REZULTATE INTERMEDIARE „LET`S DO IT, ROMANIA!”
Peste 338 000 de voluntari au participat la Ziua de Curățenie Națională de pe 15 septembrie

Tăiem fâșii 200 g de pulpe de pui dezosate și le călim într-o tigaie în 20 g de unt. 
Separat, amestecăm 150 g de smântână grasă cu o linguriță de amidon, punem amestecul pe foc mic până se îngroașă.

Adăugăm puiul călit, asezonăm cu sare, piper și o linguriță de tarhon uscat. Mai lăsăm mâncarea să dea un clocot. Se potrivește cu 
o garnitură din cartofi.

PUI CU SOS DE TARHON

Rețetă din Bucătăria lui Sanyi
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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

Kovács Zalán       17.10.2018

Kolbert Rozália    21.09.1925. -  09.09.2018.
Szőcs Elisabeta     09.02.1938. -  11.09.2018.
Sebeșan Laura      03.02.1938. -  24.09.2018.
  

Naşteri 

Decese
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