
Ediţia V. Noiembrie 2019
Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

 În luna iunie au început lucrările de 
reabilitare a vilei nr. 49, una dintre cele 
mai prestigioase proprietăți din Borsec, 
lucrările fiind finanțate din fonduri 
europene. Clădirea inclusă în patrimo-
niul monumentelor istorice borsecene 
va fi utilizată pentru activități culturale, 
muzeale, turistice, educaționale și pen-
tru organizarea de conferințe.
 După finalizarea procedurii de a-
chiziție publică, dreptul de execuție a 
lucrărilor de reabilitare a revenit firmei 
S.C. Alexander Business & Services SRL 
din București. Potrivit reprezentan-
ților firmei, lucrările sunt în grafic. S-a 
instalat sistemul de drenaj al fundației, 
și s-au început lucrările de amenajare 
exterioare. Iar pe timpul iernii se va 

lucra mai mult în interiorul clădirii. 
Termenul de finalizare a procesului de 
reabilitare este luna ianuarie 2020. 
 Prin lucrările de renovare se are în 
vedere restaurarea şi consolidarea clă-
dirii monumentului istoric în confor-
mitate cu concluziile studiilor de spe-
cialitate şi a obligaţiei de folosinţă, 
precum și restaurarea şi remodelarea 
plasticii faţadelor. În același timp se vor 
asigura dotările interioare (instalaţii, 
echipamente şi dotări pentru asigura-
rea condiţiilor de climatizare, siguranţă 
la foc, antiefracţie), precum şi încăl-
zirea prin centrală termică pe bază de 
peleţi, cu posibilitate de automatizare a 
alimentării). 
 (continuare pe pagina 2.)
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WIFI4EU: INTERNET WIRELESS 
GRATUIT ȘI ÎN BORSEC

UN PAS IMPORTANT ÎN 
PROMOVAREA TURISMULUI 

SE RENOVEAZĂ UNA DINTRE  PERLELE BORSECULUI

 Klaus Iohannis conduce detașat în 
cursa pentru alegerile prezidențiale 
după centralizarea de către Autori-
tatea Electorală Permanentă a rezul-
tatelor din aproape toate secțiile. Astfel, 
după centralizarea a 99,89% din 
secțiile de votare din țară și din 
diasporă, Iohannis are 66,06%, iar 
Viorica Dăncilă 33,94%. 

 Potrivit datelor neoficiale, un total 
de 901 de persoane au votat duminică, 
aceasta însemnând o prezență la urne 
de 39,13%. La nivel național, 49,87% 
din electorat s-a prezentat la urne, în 
timp ce în județul Harghita prezența a 
fost de  numai 22,86%.

 Peste 2000 de alegători din Borsec 
au fost așteptați să participe la turul 
doi al alegerilor prezidențiale care s-a 
desfășurat la 10 noiembrie.

Rédai Botond

PREZIDENȚIALE: 
BORSECUL 
PESTE MEDIA PE JUDEȚ

articol: statiuneaborsec.ro 11.11.2019

foto: statiuneaborsec.ro
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 Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data 
de 13 noiembrie 2019 şi au fost adoptate următoarele 
hotărâri:

 deplasarea unui În Hotărârea nr. 84 s-a aprobat 
consilier la - Zákányszék  Ungaria.
 În Hotărârea nr. 85 s-a aprobat stabilirea destinației 
pentru 394 mc. brut  masă lemnoasă provenită din 
producția anului 2019 din fondul forestier administrat de 
Ocolul Silvic Borsec.
 În Hotărârea nr. 86 s-a aprobat alegerea președintelui 

de ședință pentru următoarele trei luni, pe domnul Benkes 
Zsolt.
 În Hotărârea nr. 87 s-a aprobat execuția bugetelor pe 
trimestrul III al anului 2019. Încasările din partea firmelor 
care sunt în faliment reprezintă o problemă, deoarece nu 
sunt șanse pentru a încasa restanțele acestora.
 În Hotărârea nr. 88 s-a aprobat construcția coșurilor 
de fum în locuințe sociale. Primăria va cumpăra materialele 
necesare și va executa lucrările. Alăturarea la coșul de fum 
este o problemă privată pentru toți locuitorii. În cele ce 
urmează, trebuie rezolvată situația depozitelor de lemne.

Traducere dup : Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

 Astfel centrala termică va utiliza combustibili 
ecologici, provenind din recuperarea deşeurilor lemnoase, 
contribuind la protecţia mediului înconjurător. Proiectul 
prevede de asemenea accesibilizarea spaţiului expoziţional 
pentru persoanele cu handicap locomotor. De asemenea se 
prevăd panouri informative şi machete tactile pentru 
nevăzători. 
 Vila nr. 49 (în alte documente vila nr.51), de pe str. 
Primăverii, nr. 11., a fost construită în anul 1924, și apare 
aproape în toate vederile de odinioară ale stațiunii: este una 

din perlele patrimoniului monumentelor borsecene. A fost 
retrocedată, dar de atunci nu s-au făcut investiții pentru 
reabilitare. Clădirea este în proprietatea primăriei, fiind 
cumpărată de la proprietari în 2015 şi, ca urmare a faptului 
că s-a depus un proiect la Agenţia de Dezvoltare Centru 
Alba Iulia, Borsecul a obţinut la începutul anului trecut o 
finanţare nerambursabilă în valoare de 2,7 milioane de lei, 
la care se adaugă contribuţia proprie în valoare de circa 
200.000 lei. 

Rédai Botond

fotografii: facebook.com/primariaborsec

(continuare pe pagina .)de 1
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 În data de 7. XI. 2019 am plecat împreună cu dl. 
Director Ferenczy József și șapte doamne educatoare, 
învățătoare și profesor în localitatea Edelény din Ungaria, 
pentru a vedea și a învăța o nouă metodă de predare a limbii 
engleze și nu numai.
 Am asistat la ore de limba engleză la clasa a VI-a, 
clasă bilingvă, care au 5 ore de limba engleză pe săptămână 
din care una de geografie iar alta de istorie în limba engleză. 
La această oră copiii nu au avut nici manuale nici caiete. Au 
avut tablete conectate la un Smart TV care afișa exercițiile, 
răspunsurile și progresul elevilor. A fost interesant, a fost 
altceva de ceea ce se întâmplă la noi.
 Lecția de la clasa a VII-a a fost una în care au fost 
îmbinate metode tradiționale și moderne, lecție pe care și eu 
o pun în practică ori de câte ori am posibilitatea. Pe urmă 
am participat la o oră de sport. O altfel de oră de sport în care 
elevii după încălzire au lucrat pe ateliere și unul dintre ele 
era mersul pe Hoverboard, după care și-au testat 
îndemânarea la Smart Fooltball și drone. La următoarea 

oră, la clasa a III-a am asistat la o lecție de jocuri în limba 
engleză. Copiii au o oră pe săptămână în care doar se joacă, 
bineînțeles jocuri pentru învățarea limbii engleze cum ar fi 
Bingo, Guess the number, Who am I?. Acestea și multe altele 
sunt și la noi aplicate și când avem timp ne jucăm și 
recapitulăm cuvintele noi. Ultima oră a fost despre Orientul 
Antic și evident ora de istorie. Copiii nu au fost bombardați 
cu foarte multe informații. Au învățat doar câteva noțiuni și 
personaje importante ale acelor vremuri. Aici au avut nu 
una ci două manuale de istorie unul în limba maghiară și 
unul în limba engleză și un caiet de lucru.
 Toate aceste lecții la care am asistat mi-au îmbogățit 
metodele de lucru și zilele petrecute cu colegii noștri de la 
Școala Greco-Catolică St. Miklos din Edelény mi-au permis 
să îi cunosc nu doar din punct de vedere profesional ci și din 
perspectiva culturii și civilizației maghiare.
 Orice experiență de acest fel nu se limitează doar la 
meserie ci ne deschide mințile și sufletele către noi culturi și 
civilizații. Mulțumesc pentru oportunitate!

EXPERIENȚĂ SMART ÎN EDELÉNY – UNGARIA

Prof. Rutter Ilinca Otilia

fotografii: Rutter Ilinca Otilia
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 În data de 26 octombrie 2019, pe canalul de televiziune 
RTL în cadrul emisiunii X-Faktor, am putut urmări formația 
Kalandor din Borsec. Membrii familiei, elevi și ai lor părinți, 
prieteni și fani, cu toți am urmărit cu emoție pe cei care ne sunt 
dragi, talentați și cărora le este binevenită o astfel de oportunitate 
pentru a se face cunoscuți în lume. 
 Formația Kalandor formată din Mosneág Gellért și Anna-
Mária, Cserkész Norbert și Szvinyuk Szilárd,  au pășit cu mult elan 
pe scena X-Faktor și și au prezentat piesa proprie ”Maradj velem” 
[”Rămâi cu mine”]. ”Mi-a plăcut această producție... a fost foarte 
faină, pe scenă am văzut o femeie puternică, dinamică. Când am 

discutat, nu am crezut că ești atât de energică” – a spus Dallos 
Bogi. ”Mi-a făcut plăcere să vă ascult. Mă bucur că în sfârșit s-a 
întâmplat un lucru bun” – a spus Bye Alex. Un alt membru al 
juriului, Puskás Peti, a votat tot cu ”da”. De la Gáspár Laci nu au 
primit ”da”-ul. De acasă (și cine știe încă de unde) le-am transmis 
în gând cel de-al patrulea DA. Da, da, da, da! Formația a ajuns mai 
departe, au participat la tabăra X-Faktor, alături de mentori. Au 
prezentat mai multe producții proprii, după care pentru ei s-a 
încheiat acest concurs. 
 Felicitări și succes în continuare!

FORMAȚIA KALANDOR ÎN FAȚA LUMII

Traducere după: Kolbert Tünde

 Vom beneficia de internet wireless gratuit în spații publice 
din orașul Borsec. La sfârșitul lunii octombrie au fost anunțați 
câștigătorii celui de-al treilea apel din cadrul proiectului 
european. 
 Ca urmare a celei de-a treia runde de înscrieri WiFi4EU 
din luna septembrie, peste 1.780 de municipalități vor primi 
vouchere în valoare de 15.000 de euro pentru a acoperi costurile 
de achiziție și de instalare a echipamentelor Wi-Fi (puncte de 
acces fără fir) în locuri precum bibliotecile, muzeele, parcurile sau 
piețele publice, arată un comunicat al Comisiei Europene. În 
România, 142 de localități au fost desemnate câștigătoare, printre 
ele situându-se și stațiunea Borsec.
 26,7 milioane de euro au fost disponibile pentru această 
rundă  și mai mult de 11.000 de cereri au fost depuse. Beneficiarii 
au fost aleși pe criteriul „primul venit primul servit”, ținându-se 
cont și de echilibrul geografic. În rundele precedente, 6.200 de 

municipalități au primit vouchere, bugetul fiind de 42 milioane de 
euro pentru prima etapă (2.800 de câștigători) și 51 de milioane de 
euro pentru cea de-a doua rundă (3.400 câștigători).
 Următoarea perioadă de aplicații va avea loc înainte de 
finalul anului 2020.
 Proiectul WiFi4EU se desfășoară pe parcursul a mai 
multor apeluri, în toate cele 28 de state membre, precum și în 
Norvegia și Islanda. Odată ce municipalitățile s-au înregistrat pe 
platforma WiFi4EU, acestea vor putea aplica pentru un voucher 
printr-un simplu click. Comisia Europeană va selecta beneficiarii 
în ordinea înscrierilor, asigurând respectarea echilibrului 
geografic. 
 Lista localităților câștigătoare din România poate fi 
consultată accesând pagina https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/winners-third-wifi4eu-call-announced

WIFI4EU: INTERNET WIRELESS GRATUIT ȘI ÎN BORSEC

foto: facebook.com/kalandorzenekar

Rédai Botond
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Rédai Botond

UN PAS IMPORTANT ÎN PROMOVAREA TURISMULUI

 

 

 Dezvoltarea și promovarea turismului în regiunea 
Giurgeu G10 este scopul proiectului implementat de către 
primăria Borsec prin programul Leader, prin care se are în 
vedere crearea unui site web turistic unic la nivelul acestei 
regiuni, și a unei aplicații mobile multilingvistice. 
Contractul de finanțare a fost semnat luni, 18 noiembrie la 
sediul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 
(AFIR) din Alba Iulia. 
 Obiectivul general al proiectului vizează 
promovarea şi valorificarea potenţialului turistic în zonele 
rurale ale regiunii Giurgeu G10 din județul Harghita, în 
care sunt incluse localitățile Tulgheş, Corbu, Ditrău, 
Remetea, Lăzarea, Joseni, Ciumani, Suseni, Voşlăbeni şi 
staţiunea Borsec. În cadrul proiectului în valoare de 156 
000 de lei se dorește promovarea regiunii Giurgeu, a 

stațiunilor și atracțiilor turistice. Prin intermediul platfor-
melor online informațiile pot ajunge cu ușurință către 
utilizatori, de aceea proiectul va avea un site web unde cei 
interesați se vor putea informa asupra posibilităților de 
explorare a regiunii, asupra posibilităților de cazare, iar în 
același timp vor găsi informații legate de diferite programe 
și evenimente. Proiectul va dispune și de o versiune mobi-
lă a platformei, prezentă pe cele mai moderne sisteme de 
operare mobile, Android și iOS, care va fi oferită gratuit 
celor interesați. 
 Prin intermediul prezentării posibilităților de 
cazare, platforma va dispune și de o funcționalitate de 
rezervare online prin intermediul căreia utilizatorii vor 
putea alege locația potrivită și vor putea rezerva numărul 
de camere dorite prin completarea unui simplu formular 
cu preferințele lor și datele de contact. Platforma nu va 
conține modul de plata online cu cardul bancar.
 Bugetul total al investiției se ridică la 156845 lei, din 
care 25000 lei este aportul propriu al primăriei Borsec. 
Durata de implementare a proiectului este de 1 an. 
 Zona G10 este o zonă rurală tradițională care se află 
în centrul țării, la marginea de est a Transilvaniei, la 
îmbrățișarea Carpaților Orientali, și este compusă din 
nouă comune și un oraș, respectiv:  Ciumani, Corbu, 
Ditrău, Joseni, Lăzarea, Remetea, Suseni, Tulgheş şi 
Voşlobeni și Borsec.
 Pentru dezvoltarea teritoriului a fost înființat 
Grupul de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii 
Giurgeu G10.

Articol preluat din Ziarul Local Források - luna octombrie

 Asociația Femeilor Romano-Catolice din Borsec 
dorește ca și în acest an să înfrumusețeze și să îmbogățească 
sărbătorile persoanelor mai în vârstă, a celor bolnavi sau 
celor cu posibilități reduse.
 Știm din experiența anilor precedenți, că  o vorbă 
bună și puțină atenție poate însemna mult. Oferim 
momente de  bucurie pentru ambele părți, și celor care 
primesc, dar și celor care dăruiesc. Este adevărată zicala: 

bine faci bine găsești.  Și pe această cale anunțăm pe cei care 
doresc să ia parte la această acțiune, că donația se poate 
depune în cutiile destinate acestui scop caritabil, aflate la 
Biserica Catolică din Borsecul de Sus și la Bisericuța din 
Borsecul de Jos. Se primesc și alimente greu perisabile.
 Detalii la numerele de telefon: 0746256538 sau 
0745623135 (Antal Erzsébet și Kolbert Tünde).

AJUTĂ, CA SĂ PUTEM AJUTA!

foto: Benkes Zsolt
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 Început de post, început de cale și de plecare - plecare 
a capului spre lăuntru, a lăuntrului către Cer. E postul 
nădejdii și al bucuriei: Hristos se naște și renaște pentru 
fiecare dintre noi în parte.
 Cu fiecare rugăciune așezată curat și smerit peste 
răgazul unei clipe, în fața icoanei, să ne dăm șansa de a 
reveni la nesingurătate, de a depăși neiubirea și de a 
cunoaște împăcarea. Să Îl chemăm mai des, mai cu 
convingere pe Mântuitor să îndrepte ceea ce noi, în 
neputințele noastre, nu reușim; să lumineze ceea ce noi am 
tulburat și acum vedem atât de întunecat.
 La începutul Postului Nașterii Domnului, biserica ne 
prilejuiește întălnirea cu tânărul bogat și virtuos din 
Evanghelie. Fragmentul evanghelic dedicat dregătorului 
bogat și păzirii poruncilor este unul emoționant pentru că el 
cuprinde în sine poarta către Împărăția lui Dumnezeu 
pentru cei care au ales calea de mântuire a călugăriei: Sfântul 
Antonie cel Mare, în primul rând, și mulți dintre membrii 
elitei monahale din toate timpurile și locurile. El conține 
cuvântul puternic adresat de Hristos Domnul tuturor și care 
a mișcat multe inimi către o lepădare totală de lume și către 

urmarea deplină a Domnului printr-o golire completă de 
sine și de iluziile împlinirilor lumești. Deși textul s-a 
consacrat în timp ca Evanghelie a încercării vocației 
monahale, el este mai degrabă o provocare maximală a 
hotărârii omului pentru cer și pentru eternizarea vieții în 
Domnul, o invitație universală la o libertate autentică.
 Din prima parte a convorbirii Mântuitorului Hristos 
cu tânărul bogat reținem o enumerare concentrată a 
poruncilor din Decalog despre care nu se poate spune decât 
că fac parte din firescul relațiilor interumane și al 
trăsăturilor sănătoase de caracter: „să nu ucizi, să nu 
săvârșești adulter, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, 
cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, să iubești pe aproapele 
tău” (Matei 19, 18-19).
 Tânărul confirmă cu naturalețe că păzirea porun-
cilor i-a fost întotdeauna criteriu de conduită în viață și de 
aceea Hristos l-a privit cu drag (Marcu 10, 21), ca pe un om 
aflat pe cale.
 Privite din perspectiva societății noastre post-
moderne, poruncile din Scriptură par a fi astăzi serios 
amendate sub presiunea libertății umane dominate de mitul 
că „totul este posibil”. Paradoxal, în epoca în care 
cunoașterea științifică ocupă etajele superioare ale 
demnității umane, legile matematice, fizice și chimice ale 
macrocosmosului sau microcosmosului nu pot fi puse la 
îndoială. În schimb, buna rânduială a spiritului uman pare a 
fi uitată sau supusă unor experimente care se dovedesc de 
multe ori cel puțin riscante.
 Cele zece porunci reglementează atât conduita 
omului față de Dumnezeu, cât și pe cea față de alți oameni. 
Mântuitorul nu îi amintește dregătorului tot Decalogul, ci 
doar poruncile care se referă la relația omului cu semenii (Iș. 
20, 2-17). Din cuvintele Mântuitorului reiese doar că, în 
condiții normale, împlinirea poruncilor i-ar fi fost de ajuns 
dregătorului pentru a afla calea spre viața veșnică.
 Dialogul Mântuitorului cu dregătorul putea să se 
încheie aici. Întrebarea esențială își primise răspunsul. 
Dregătorul confirmă că știe poruncile și că le-a păzit 
dintotdeauna. Și totuși, simte că încă îi lipsește ceva pentru a 
putea moșteni viața veșnică. Iar Iisus îi descoperă 
dificultatea esențială. „Încă una îţi lipseşte: Vinde toate câte 
ai şi le împarte săracilor şi vei avea comoară în ceruri; şi vino 
de urmează Mie” (Lc. 18, 21).

DREGĂTORUL BOGAT - PĂZIREA PORUNCILOR

(continuare pe pagina 7.)
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Să fim recunoscători pentru ceea ce avem!
Să nu ne certăm, să fim noi cei care facem pace.
Să nu ne plângem, să fim oamenii fericirii.
Să nu bârfim, mai degrabă să ne mușcăm limba.
Să nu mințim, mereu să spunem doar adevărul.

Să ne rugăm în fiecare zi.
Să fim mai atenți cu cei din jurul nostru.
Să adresăm cuvinte de încurajare.
Să-i ocrotim pe cei care au nevoie.
Să-i lăudăm constructiv pe cei din jur.

Dacă greșim, să ne cerem iertare.
Să nu criticăm pentru a nu fi nici noi criticați.

… pentru că nu se rezumă totul la cadourile de 
sub brad.

 De-abia acum dialogul se încheie. Dregătorul pleacă 
întristat, pentru că e foarte bogat. Atât de bogat, încât 
devenise dependent de avere. În orice dependență, renun-
țarea la elementul care conferă plăcerea produce tulburări 

fizice și psihice asupra celui dependent. De aceea „s-a 
întristat” dregătorul, iar întristarea sa a fost la fel de sinceră 
și profundă precum dorința inițială de a moșteni viața 
veșnică. Deși dregătorul a plecat (Mt. 19, 22), Mântuitorul 
rostește o sentință care îl privea pe acesta: „Mai lesne este a 
trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în 
Împărăția lui Dumnezeu”.
 Astfel, întrebarea inițială a dregătorului primește 
acum un răspuns, potrivit pentru orice om, în orice loc și 
timp ar trăi el: cel care are puterea de a renunța la obstacolul 
său pentru a urma lui Hristos, va moșteni viața veșnică.
 În această perioadă a postului să călătorim cu 
întrebarea, să găsim răspunsuri, dar mai ales să ne plecăm și 
noi genunchii sufletului și în fața Pruncului Mântuitor, să 
căutăm a fi mai buni, mai curați, mai smeriți, mai puțin plini 
de răni și neîmpliniri pentru a face cale întoarsă de la tristeţe 
la bucurie! 

CUM PUTEM CEL MAI BINE SĂ NE PREGĂTIM DE CRĂCIUN? 

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de 
şah din ziarul local Izvoarele din luna 
octombrie 2019. Soluția problemei:

1. e7-f1D
2. e8D+-Df8
3. De6+-Rh8
4. De5+-Rg8
5. Dd5+-Rh8
6. Dd4+-Rg8
7. Dc4+-Rh8
8. Dc3+-Rg8
9. Db3+-Rh8
10. Db2+-Rg8
11. Dxa2+-Rh8
12. Db2+-Rg8

13. Db3+-Rh8
14. Dc3+-Rg8
15. Dc4+-Rh8
16. Dd4+-Rg8
17. Dd7!-Rh8
18. Dh7#
Rezolvare: Vodă Costel

 Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi 
pasionații de şah sunt rugați să ne dea 
soluțiile pentru rezolvarea problemei (la 
Centrul Național de Informare și Promovare 
Turistică din Borsec sau prin email la adresa: 
turism.borsec@gmail.com). 
 Rezolvarea diagramei se va publica în 
numărul următor al ziarului local Izvoarele.

Albul la mutare! Ce continuare propuneți?

ŞAH

Pr. Nicolae Ciupudean

C.C.



pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                      Izvoarele  / Ediţia V./11. 

Informaţii de stare civilă
Primăria Oraş Borsec 
str. Carpaţi nr.6/A                       
                                                   ISSN 2601 - 1018

Tehnoredactare: sc artmobil - group srl

Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

Advent

Duminică, 1 Decembrie 2019
18.00 – Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun  în centrul      
              civic al oraşului Borsec
              Spectacol susţinut de Corul Tineretului Bisericii Catolice 
              (Casa de Cultură)
Duminică, 8 Decembrie 2019
18.00 – Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun în centrul
              civic al oraşului Borsec
              Concert de Advent susţinut de Orchestra de cameră din 
              Miercurea Ciuc (Casa de Cultură)
Duminică, 15 Decembrie 2019
18.00 - Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun în centrul civic 
              al oraşului Borsec
              Spectacolul grupului de dans popular „Tündérkert Virágai” şi 
              a teatrului de amatori „Légy komoly” (Casa de cultură)
              Spectacolul corului Liceului Tehnologic Zimmethausen,DorCor 
              (Casa de Cultură)
Duminică, 22 Decembrie 2019
18.00 - Tradiţionala aprindere a lumânărilor de Crăciun în centrul civic 
              al oraşului Borsec
              Continuarea evenimentelor Târgului de Crăciun ( Casa de Cultură)

Personal la restaurantul ”Speranța”  

   Societatea SC Dezvoltare Urbană SRL angajează pe 
perioadă nedeterminată la restaurantul din cadrul 
Complexului de Schi ”Speranța” Borsec: ospătar, bucătar, 
ajutor bucătar, barman.
   Pentru mai multe informații sunați la numărul de 
telefon 0744 529 227.

	

Primăria	Oraş	Borsec

Borszék	Város	Polgármesteri	Hivatala

CALENDARUL  EVENIMENTELOR CULTURALE 

2019

EVENIMENTE CULTURALE DIN LUNA 
DECEMBRIE

Locația: Casa de Cultură
Joi, 5 decembrie 2019
 11.30 – Sosirea lui Moș Nicolae la Casa de Cultură
Vineri, 13 Decembrie 2019
 17.00 – Spectacol de Crăciun prezentat de comitetul elevilor și al  
 profesorilor de la Liceul Tehnologic Zimmethausen
Luni, 16 Decembrie 2019
 18.00 – Spectacolul de teatru „Függök ezen a zord életpárkányon” în 
 reprezentanța actorului Bogdán Zsolt
Miercuri, 18 Decembrie 2019
 18.00 – Concert de Advent susținut de trupa Evilág
Vineri, 20 decembrie 2019
 12.00 – Spectacol de dans pentru copii susținut de Ansamblul  
 Național Secuiesc Harghita, cu titlul ”Lúdas Matyi”
Sâmbătă, 21 decembrie 2019
 18.00 – Spectacol de Crăciun susținut de ansamblul de dans popular 
 Czifrasarok
Duminică, 22 decembrie 2019
 14.00 – Târg de Crăciun

Căsătorii
Ferencz Gergely Róbert – Kűsmődi Renáta      16.09.2019.
Decese
Cioară Marian Vasile                     08.20.08.1986. - 11.09.2019.
Ungureanu Maria                           08.19.08.1942. - 02.11.2019.
Márkos Andrei                                09.26.09.1950. - 03.11.2019.
Csibi Terézia                                    08.21.08.1964. - 04.11.2019.
Kiss Ignație                                      08.22.081936. - 04.11.2019.

 Doamna Eigel Katalin, văduva lui Eigel Tibor, în luna septembrie a donat 
Muzeului de Istorie Locală din Borsec un obiect interesant și valoros din punct de 
vedere tehnic. A donat o lampă minieră de tip Davy. Inventatorul Humphry Davy 
(1778-1829) a fost cel care a creat această lampă minieră de protecție. Lampa 
conține un cilindru de sticlă, un suport pentru ulei, fitil și o plasă din sârmă pentru 
a diminua flacăra astfel evitându-se implozia de metan.
 Adresăm mulțumiri pentru această donație.

Traducere după: Farkas Aladár

O NOUĂ DONAȚIE LA MUZEUL DE ISTORIE LOCALĂ
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