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

BORSEC: CLĂDIRILE PUBLICE
VOR FI ÎNCĂLZITE PRIN BIOMASĂ
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CEAUN BORSEC FESTIVAL
LA EDIŢIA A DOUA

VĂ AȘTEPTĂM LA BORSEC!

foto: Ioan Ungureanu

Borsecul se pregătește de începerea sezonului turistic de vară. Primăria se ocupă de
înfrumusețarea spațiilor turistice și de organizarea diverselor programe de divertisment
pentru turiști. În același timp proprietarii de
pensiuni își așteaptă oaspeții cu o gamă largă de
pachete turistice.
„Încercăm să pregătim orașul pentru sezonul turistic de vară. Datorită ploilor din ultima
perioadă suntem puțin în urmă cu înfrumusețarea spațiilor publice, dar încercăm să
recuperăm timpul pierdut” – a explicat primarul
Mik József. Potrivit edilului, se plantează flori și
se recondiționează mobilierul stradal din lemn.
Sumele necesare lucrărilor sunt incluse în
bugetul primăriei. Primarul a explicat faptul că
în afară de reamenajarea spațiilor publice se
pune accent și pe organizarea programelor de
divertisment în aer liber. Scopul este de a
organiza aceste evenimente în fiecare sfârșit de
săptămână.
Primarul a menționat faptul că Baia ÓSáros, care a fost renovată în acest an, este unul
dintre atracțiile principale din Borsec. De aceea
este important ca în pachetele de cazare oferite
de pensiuni să fie incluse și bilete sau abonamente pentru utilizarea serviciilor oferite de
această facilitate. „Este în interesul antreprenorilor locali ca acest mic centru de spa să

funcționeze, iar scopul primăriei este să avem
cât mai mulți oaspeți. Scopul este comun” – a
punctat edilul.
Noutăți la centrul de informare turistică
Pentru acest an am pregătit un nou material
informativ, un pliant care conține informații
detailate despre posibilitățile de cazare din
stațiunea turistică precum și o hartă a localității
– a explicat Csibi Ingrid. Reprezentantul Centrului de Informare și Promovare Borsec a
adăugat, prin intermediul paginii de internet
Borsecinfo.ro aceste informații sunt promovate
și în mediul online.
Pensiunile își așteaptă oaspeții
"Am avut destul de mulți oaspeți chiar
înainte de începerea sezonului de vară" – a
afirmat Sárpátki Melánia. Președintele Asociației Turistice din Borsec a precizat că majoritatea tichetelor de vacanță își pierd valabilitatea
în această perioadă, ceea ce influențează numărul turiștilor sosiți în stațiune. Potrivit liderulul
asociației, sezonul de vară începe odată cu
sfârșitul examenelor din sistemul de învățământ. „Din experiența mea, stațiunea Borsec
este populară în rândul familiilor. Dar încercăm
să creăm pachete turistice atractive pentru toți
cei interesați. " Numărul locurilor de cazare din
Borsec este de aproape 600.
Rédai Botond

ÎNCEPE RENOVAREA UNEIA
DINTRE PERLELE BORSECULUI

5.

SPA RENOVAT ÎN BORSEC
Sezonul turistic de vară se apropie cu pași
repezi. În cadrul pregătirilor pentru sezonul
estival primăria a reușit să renoveze Baia OSáros, care funcționează din anul 2012.
„Baia Ó-Sáros este unul dintre cele mai
importante servicii turistice care este deținut de
primărie și a fost construit în anul 2012 cu
sprijinul ministerului turismului.” – a declarat
primarul Mik József. Potrivit edilului, baia s-a
reconstruit exact după vechea arhitectură de prin
secolul XIX – pe când avea nămol. Construcţia
este de o frumuseţe specială: e din lemn, iar
tavanul din sticlă. Dat în folosință acum 7 ani, a
sosit timpul unei renovări mai ample. Din
această cauză la începutul primăverii baia a fost
închisă pentru o perioadă mai îndelungată. În
lunile care au trecut, clădirea a fost complet
renovată. S-a reparat cazanul, s-au schimbat
filtrele de la piscine, s-a renovat sauna, camera de
sare. Structura acoperișului a fost reparată, iar
hidroizolarea tavanului de sticlă a fost de
asemenea reparată.
Primarul a precizat faptul că este vorba de un
spa cu o capacitate mică, putând găzdui maxim
25-30 de persoane. Este dotată cu două piscine de
dimensiuni reduse, se alimentează direct de la
izvorul cel mai apropiat. Apa bazinului rece are
17⁰C, iar cel din bazinul cald 28-34 ⁰C. Pe timpul
verii turiștii au la dispoziție încă o piscină în aer
liber. Până la începutul sezonului estival baia a
fost deschisă doar sâmbătă și duminică, de la
mijlocul lunii iunie însă va putea fi utilizată de
către turiști toată săptămâna, în afara zilei de
luni. Pentru mai multe informații despre prețuri
și servicii, vizitați www.visitborsec.ro.
Rédai Botond

foto: Móga Attila
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BORSEC: CLĂDIRILE PUBLICE VOR FI ÎNCĂLZITE PRIN BIOMASĂ
Mai multe clădiri publice din Borsec vor fi încălzite printrun sistem pe bază de biomasă. Investiția va fi realizată din fonduri
europene, contractul de finanțare fiind semnat zilele trecute cu
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Proiectul în cauză prevede realizarea unui sistem de
încălzire pe bază de biomasă, care va deservi primăria, precum și
mai multe clădiri publice din apropierea instituției: dispensarul
medical, grădinița, clădirea pompierilor și casa de cultură.
Sistemul va fi compus dintr-o centrală termică cu o putere
aproximativă de 500 kw, montată într-un container echipat cu
instalații termice și electrice și coș de fum. Lângă centrală va fi
instalat un depozit separat al combustibilului, echipat cu un

sistem de extracție hidraulică, depozit de care cazanul va fi legat
prin intermediul unui melc de extragere in trepte. Combustibilul
utilizat va fi tocătură de lemn, iar circulația agentului termic va fi
asigurată prin țevi pe-xa preizolate montate sub pământ, agentul
termic utilizat va fi glicol.
Conductele exterioare de distribuție se vor racorda la
instalațiile de căldură deja existente în clădirile în cauză.
Proiectul a fost depus la Asociatia Grupul de Actiune
Locala pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 și are o valoare
totală de 178 092 euro, din care finanțarea nerambursabilă este de
144 183 euro. Termenul de realizarea este de 24 luni.
Rédai Botond

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 29
mai 2019 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 35 s-a aprobat deplasarea domnului
primar la Dunaföldvár – Ungaria.
În Hotărârea nr. 36 s-a aprobat ajustarea tarifelor pentru
colectarea şi transportul deşeului menajer. Tarife: localnici – 8,46
lei, firme – 117,78 lei/mᶾ.
În Hotărârea nr. 37 s-a aprobat modificarea Hotărârii
Consiliului local orăşenesc Borsec nr.32/2019 cu privire la
stabilirea destinaţiei pentru 971 mc.,brut masă lemnoasă
provenită din producţia anului 2019 din fondul forestier
administrat de Ocolul Silvic Borsec.
În Hotărârea nr. 38 s-a aprobat alegerea preşedintelui de
şedinţă pentru următoarele trei ocazii, pe domnul inginer Kovács
Géza.
În Hotărârea nr. 39 s-a aprobat alipirea unor loturi de teren
de lângă clădirea Primăriei Oraş Borsec.
În Hotărârea nr. 40 s-a aprobat modificarea prin
completare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a orașului Borsec
2015-2020 , județul Harghita.
În Hotărârea nr. 41 s-a aprobat modificarea Statutului și a
Actului Constitutiv precum și numirea reprezentantului
Consiliului local Borsec în Consiliul de Administrație al
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani- Giurgeu, pe
domnul Patka Róbert Sándor..
În Hotărârea nr. 42 s-a aprobat implementarea proiectului
”Promovarea turismului în regiunea Giurgeu”.
În Hotărârea nr. 43 s-a aprobat Devizului general și a
indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ”Reabilitare și
extindere clădire Dispensar uman în orașul Borsec”, în valoare de
2.954.056,83 lei.

Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 18
iunie 2019 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 44 s-a aprobat rectificarea bugetului local
pe anul 2019. Din bugetul orașului suma de 50 mii lei se acordă
protecției împotriva inundațiilor.Anexa 2 la Legea Apelor
prevede că lăţimea zonei de protecţie de-a lungul cursurilor de
apă este de 5 m, unde este interzisă construirea caselor de locuit şi
anexelor gospodăreşti. Aceste zone de protecţie trebuie respectate
pentru ca utilajele să poată executa lucrări de decolmatare a
cursurilor de apă.
Tot aici menţionez faptul că, din partea Consiliului
Judeţean Harghita am primit 400 mii lei pentru construirea pistei
de bob de vară şi 200 mii lei pentru reînnoirea Vilei Emil.
În Hotărârea nr. 45 s-a aprobat modificarea prin
completare a Hotărârii Consiliului local orăşenesc Borsec
nr.43/2019 şi anume pentru proiectul ”Reabilitare și extindere
clădire Dispensar uman în orașul Borsec” din suma totală
1.331.356,83 lei trebuie asiguraţi din bugetul local.
În Hotărârea nr. 46 s-a aprobat modificarea prin
completare a Hotărârii Consiliului local orăşenesc Borsec
nr.17/2019.
În Hotărârea nr. 47 s-a aprobat recunoaşterea în contul
chiriei a sumei cheltuite pentru reparaţii exterioare la un spaţiu
locativ din fondul locativ de stat, la casa domnului Kopányi István
(schimbarea a 3 ferestre).
În Hotărârea nr. 48 s-a aprobat cofinanţarea unor lucrări şi
funcţionare pentru culte recunoscute din România şi existente în
localitate, Parohia Romano-Catolică a fost susţinută cu 25 mii lei,
respectiv Parohia Ortodoxă cu 5 mii lei.
Traducere după: Farkas Aladár
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CEAUN BORSEC FESTIVAL LA EDIȚIA A DOUA
Ceaun Borsec Festival, ediția a doua, vă așteaptă cu masa pusă
și un program de povestit nepoților. În curtea „Reginei”, vin oaspeți
de seama din cele patru colțuri ale lumii. SEARA EVENIMENT cu
concerte PHOENIX si SEMNAL M pe 14 iulie. De la Budapesta vin
cei de la cunoscuta orchestră ÖRÖKSÉG care promit un concert
memorabil pe 13 iulie. Concert Krypton şi multe alte surprize
muzicale. Veniți la un eveniment de bun gust!
Între 12 și 14 iulie, redescoperi cea mai frumoasă stațiune
ascunsă din Transilvania prin muzică, ateliere sportive, culturale și
educative, dar și un adevărat maraton gastronomic.
Festivalul revine cu ediția a doua și promite seri de neuitat!
Legendarele trupe PHOENIX, SEMNAL M si KRYPTON „vor da
foc” scenei amenajate la pârtia de schi din Borsec. Din Ungaria, vine
faimoasa orchestra ÖRÖKSÉG. Se va dansa pe ritmurile fanfarei din
Cozmești – Iași, a orchestrei din Reci - FUVO SHOCK, 4 S Street şi
Kalandor, cu surprize pentru seri cu muzica şi voie bună.
Un punct de atracție al ediției 2019 va fi concertul duetului
Pethő Rebeka şi Pethő Csaba cu un recital de flaut-chitară.
Evenimentul, care va avea loc în noul centru SPA al stațiunii, este
realizat cu sprijinul Institutului Maghiar din București, unul din
partenerii importanți ai CEAUN BORSEC FESTIVAL. Astfel
publicul va avea ocazia sa descopere incinta noului centru SPA, care
se va deschide, în curând, și va intra în circuitul național al centrelor
de tratament.
Punctul central al festivalului va fi Arena Ceaunurilor, unde
echipe de bucătari vor pregăti specialități care reprezintă bucătăriile
din Slovacia, Ungaria, Moldova, Israel, Armenia, Albania. Evident nu
vor lipsi ceaunul secuiesc şi cel al mocanilor. Invitații speciali din
acest an vor fi slovacii din Lendava, considerată capitala mondială a
specialității „bograč” (gulas) şi o echipă de maeștrii bucătari de la
„Magyar Népi Ízőrző Lovagrend” care vor aduce două ceaunuri de
600l pentru a pregăti rețete de mare succes ale bucătăriei maghiare.
Duminică, 14 iulie 2019, la fel ca anul trecut, se va desfășura
un concurs de gătit deschis tuturor celor interesați. Juriul din acest an
este alcătuit din Cosmin Dragomir de la GASTROART, Cristian
Tabără cunoscutul om de televiziune şi Master Chef-ul Konyári
Sándor din Ungaria.
O noutate pentru amatorii de sporturi de forță: duminică, 14
iulie va avea loc o demonstrație a celor de la STRONGMAN, în
premieră absolută.
Proiectul, inițiat de Asociația Secvențe şi realizat cu sprijinul
Primăriei Borsec şi al Consiliului Județean Harghita, dorește să
readucă în prim-plan potențialul orașului Borsec ca stațiune de
interes național. Partenerul principal al evenimentului este BORSEC.
Prin acest festival se dorește creșterea numărului celor care apreciază
și promovează frumusețea, valorile culturale și interculturale unice
ale stațiunii, precum și gastronomia autentică sănătoasă a zonei.
În acest spirit, Ceaun Borsec Festival reunește spectacole,
demonstrații și ateliere de dans și muzică tradițională maghiară,
românească şi romă, târg de produse tradiționale și handmade, dar și
ateliere de artă tradițională țărănească sau meșteșuguri roma.
Oferta culturală include vernisajul a trei expoziții de
fotografie precum și proiecții în aer liber de film documentar și de

artă.
Printre noutățile ediției 2019 se numără și prezentările de
carte, dintre care amintim cartea de bucate apărută la Cluj în anul
1695 - Misztótfalusi Kis Miklós: Cărticica meseriei de bucătar /
Szakats mesterségnek könyvetskéje, publicată de Editura
GASTROART. Mai sunt așteptați la Borsec orădeanul Székely Ervin
cu volumul „Carte de bucate și de dragoste” şi cunoscutul sportiv
Avram Iancu care va prezenta noua sa carte.
„Va era dor de Borsec? O sa va facem sa va fie si mai dor după
ce ne vizitați. Credem că Borsec își va ocupa locului 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.
După succesul de anul trecut al conferinței despre sport,
outdoor şi mișcare în aer liber, anul acesta avem ca invitați speciali pe
TEOFIL VLAD, proaspăt întors de pe EVEREST, Toma Coconea,
AVRAM IANCU şi alți sportivi cunoscuți din sporturile
OUTDOOR. Pe timpul zilei, vă puteți bucura de o zonă de relaxare și
wellness cu kiropractică, yoga, acupunctură, masaj suedez și masaj
terapeutic.
Copiii se vor bucura de o atenție specială anul acesta. Cei mici
vor avea concursuri de gătit, ateliere de desenat pe turtă dulce, ateliere
de pictură şi un inedit stand de plimbare cu atelaje cu tracțiune
canină.
Duminică, 14 iulie, la Borsec, va fi Ziua Bicicletei, șoseaua de
centură a stațiunii fiind închisă pentru a lăsa loc amatorilor de
bicicletă. Este, cu siguranță, unul din cele mai deosebite trasee de
ciclism din ţară.
Sponsor Principal: Borsec
Sponsori: Cotnari, Ciuc, Pensiunea Iuliu`s, Pensiunea Floare
de Colţ, Pensiunea Ágnes, Pensiunea Korona, Pensiunea Silvanus,
Pensiunea Trandafirul, Pensiunea Eden, Pensiunea Ghiocelul,
Pensiunea Intim, Hostel Fitness, Vila Bella, Vila Sport, Vila Veveriţa,
Pensiunea Palma, Vila Montana, Pensiunea Chilimbar, Pensiunea
Kerek, Pensiunea Ely, Camping Eti, Magazin cu obiecte din artizanat,
SC. Mark & Mark COM SRL
Parteneri strategici: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar
Intézet, Ambasada Albaniei la Bucuresti, Gastroart, Ambasada
Slovaciei la Bucuresti, Centrul cultural si de arte Lazarea, Erdélyi
Kárpát-Egyesület, Asociaţia Salvamont Dancurás Gheorgheni.
Parteneri media: TVR, Rock FM, Times New Roman,
Agerpres, Radio România Tg. Mureș, Marosvásárhelyi Rádió
Románia, Székelyhon, Krónika, Transindex, Maszol, Hargita Népe,
Informația Harghitei, Mix Fm, Gyergyó TV, Edérly TV, Hargita TV,
Visithargita.com.
Despre Ceaun Borsec Festival
Mai multe informații găsiţi pe pagina de Facebook a
festivalului: https://www.facebook.com/CeaunBorsecFestival/
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VIAŢA ÎN HRISTOS NE SFINŢEŞTE EXISTENŢA

În lucrarea De vita beata, filosoful
Seneca arată că toţi oamenii, în chip
natural, „doresc să trăiască o viaţă în fericire, dar nu toţi înţeleg în ce constă viaţa
fericită. La fericire se ajunge greu […].
Viaţa noastră scurtă se macină în mijlocul
rătăcirilor de tot felul, chiar dacă zi şi
noapte ne-am stră dui să ajungem
desăvârşiţi“.
Nu puţini sunt oamenii care azi, ca şi
unii din trecut, au aceleaşi aspiraţii, dar îşi
risipesc viaţa fără folos, în plăceri
păcătoase, plângându-se de scurtimea ei,
ştiind că „plăcerea păcatului este ca o umbră şi ca un vis. Se stinge înainte ca omul să
guste bine din ea, însă pedepsele care o urmează nu au sfârşit. Puţină este dulceaţa pe
care i-o dăruieşte omului, dar veşnică amărăciunea“ (Sfântul Ioan Gură de Aur). Zbaterea omului se transformă, în aceste
condiţii, într-o luptă cu fantasmele şi amăgirile, care aduc neîmplinire, dezamăgire
sufletului omului secularizat, chiar dacă
din punct de vedere material este realizat.
În acest sens, cuvintele Mântuitorului
sunt elocvente: Ce-i va folosi omului, dacă
va câştiga lumea întreagă, dar sufletul şi-l
va pierde? Sau ce va da omul în schimb
pentru sufletul său? (Matei 16, 26).
Odată cu venirea Mântuitorului în
lume, s-a deschis o nouă perspectivă asupra
vieţii. Ea nu mai este doar un bun de care să

dispună omul în mod discreţionar şi fără
măsură, să trăiască deşănţat. Viaţa este un
dar de mare preţ pe care Dumnezeu îl dăruieşte omului şi în care ar trebui să se întâlnească iubirea milostivă a lui Dumnezeu
pentru om cu iubirea curată a omului
pentru Dumnezeu: „L-a făcut capabil să
recepteze iubirea dumnezeiască şi s-o
înţeleagă, l-a creat pe om din iubire, şi nu
putea să-l creeze decât liber, căci aştepta
iubirea de la el ca răspuns la propria Sa
iubire“ (Petroniu Florea).
Un creştin nu poate să-şi trăiască
viaţa fără să se raporteze continuu la Cel ce
i-a dăruit-o, la Dumnezeu - Izvorul vieţii,
„că nimic nu mulţumeşte atât pe Dumnezeu ca o viaţă bună“ (Sfântul Ioan Gură de
Aur).
O atitudine responsabilă pune în
valoare cu adevărat măreţia omului, mai
ales în vremurile noastre epuizante şi înrobitoare, pline de insensibilitate duhovnicească şi ignoranţă. Interesul imediat al
omului cantonat strict în spectrul funcţiilor fiziologice şi al necesităţilor materiale la făcut să uite de nevoile reale ale vieţii, care
înalţă şi mântuiesc sufletul.
Faptul că existăm este un mare dar
dumnezeiesc dar totodată, nu ar trebui să
uităm, că nu putem trăi oricum. Dumnezeu
îl cheamă pe om să se ridice la înălţimea
menirii sale, nu-l constrânge. A trăi viaţa într-un fel sau altul este o alegere liberă a
omului, dar felul cum alege să trăiască îl
poate apropia sau îndepărta de Dumnezeu,
îl poate valoriza sau îl poate distruge. Există, din nefericire, oameni care aleg să trăiască străini de Adevăr, departe de HristosCalea Vieţii, neglijând atât trupul, cât şi sufletul, grăbindu-şi astfel moartea, nu doar
trupească, ci şi sufletească.
Domnul Iisus Hristos este modelul
desăvârşit după care să ne conducem în
viaţă, pentru a trăi frumos aici, pe pământ,
în armonie cu Dumnezeu, cu semenii, cu
noi înşine şi pentru a aspira dincolo la bucuria veşnică. Viaţa este scurtă, unică,
irepetabilă, dar o putem face nesfârşită şi
sfântă. Drumul către acest ideal începe,

pentru creştin, de aici de pe pământ, din
Biserică, din momentul primirii Tainei
Sfântului Botez, când viaţa celui botezat se
uneşte cu viaţa lui Hristos, care îl
reînnoieşte.
Creştinul adevărat aşază înaintea
lucrurilor materiale pe cele spirituale,
valorile care dau consistenţă vieţii. Scopul existenţei este perfecta armonizare a gândului cu fapta, susţinut fiind de puterea lui
Hristos, întru Care s-a botezat şi s-a unit, în
mod liber, potrivit răspunsului: Mă unesc
cu Hristos, pe care l-a dat atunci când a devenit membru al Bisericii. Pentru creştinii
primelor secole, acest răspuns nu era o
formalitate, ci mărturisirea convingătoare
şi adesea chiar confirmată prin sânge a unirii cu Hristos.
Poate ar trebui să ne mai întrebăm,
din când în când: care este relaţia mea cu
Hristos, cum se vede Hristos în viaţa mea?
Credem şi trăim cum am fost botezaţi? Cât
de tare suntem ataşaţi de Biserică - „puterea
care integrează, locul unde sufletele biciuite de furtună ancorează în certitudinea
metafizică a credinţei“ (Nichifor Crainic)?
Adevăraţii creştini nu s-au îndoit
niciodată de ajutorul lui Dumnezeu. Prin
rugăciune, fapte bune, credinţă, putem învinge toate ispitele şi putem duce o viaţă
curată.
Pr. Nicolae Ciupudean

foto: Pr. Nicolae Ciupudean
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ÎNCEPE RENOVAREA UNEIA DINTRE PERLELE BORSECULUI

Odată cu contractul de execuție semnat, renovarea uneia
dintre cele mai prestigioase proprietăți din Borsec poate să înceapă în
câteva zile. Lucrările de reabilitare a vilei nr. 49 sunt finanțate din
fonduri europene. Clădirea inclusă în patrimoniul monumentelor
istorice borsecene va fi utilizată pentru activități culturale, muzeale,
turistice, educaționale și pentru organizarea de conferințe.
După mai mult de un an de zile s-a reușit finalizarea procedurii
de achiziție publică, dreptul de execuție a lucrărilor de reabilitare fiind
câștigat de către S.C. Alexander Business & Services SRL din București.

Astfel renovarea completă a clădirii poate fi demarată în câteva zile.
Prin lucrările de renovare se are în vedere restaurarea şi
consolidarea clădirii monumentului istoric în conformitate cu
concluziile studiilor de specialitate 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
asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie),
precum şi încălzirea prin centrală termică pe bază de peleţi, cu
posibilitate de automatizare a alimentării). 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

UN NOU PAS ÎN PROMOVAREA TURISMULUI
Dezvoltarea și promovarea turismului în regiunea Giurgeu G10
este scopul proiectului depus de către primăria Borsec și care ar urma să
fie implementat în lunile care urmează prin programul Leader. Se are în
vedere crearea unui site web turistic unic la nivelul acestei regiuni, și a
unei aplicații mobile multilingvistice (română, maghiară, engleză),
inclusiv un sistem de rezervare online a locurilor de cazare.
Obiectivul general 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 platformelor 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 mobilă a platformei, prezentă pe cele mai
moderne sisteme de operare mobile, Android și iOS, care va fi oferită
gratuit celor interesați.
Platforma va prezenta toate atracțiile turistice din zonă pentru
ca utilizatorii să poată alege și cunoaște cele mai frumoase locații
prezente în regiunea Giurgeu. Atracțiile prezentate utilizatorilor vor
avea o descriere generală despre obiectivul turistic pentru a cunoaște
istoria, importanța acestuia cât și locul exact unde se află acesta pentru

a-i îndruma pe cei interesați.
Totodată se vor afișa evenimentele de interes public, cele
culturale și sociale, pentru ca vizitatorii să aibă posibilitatea de a
cunoaște, a interacționa și de a afla cât mai multe despre cultura,
obiceiurile, tradiția, bucătăria locală. Pentru a ajuta utilizatorii și pe cei
interesați de a vizita cât mai multe obiective, atracții și evenimente în
regiune, platforma va oferi informații legate de acces la atracțiile
turistice, astfel venind în ajutorul planificării acestora.
Prin intermediul prezentării posibilităților de cazare, platforma
va dispune de o funcționalitate de rezervare online prin intermediul
căruia 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 156 845 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.
Rédai Botond
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PARFUM DE VACANŢĂ…
„ Ca să fim noi oameni au fost alți oameni, și ca să fie alți
oameni, suntem noi oameni”, afirma Nicolae Iorga, zugrăvind în
nuanțele pastelate ale dăruirii și maturității onorabila menire a
îndrumătorului. Cadrul didactic își concentrează activitatea și
pasiunea asupra modelării sufletelor fragede, a deschiderii
portițelor ferecate către un parcurs luminat și benefic, pe care
învățăcelul să îl urmeze cu vrednicie. Făcându-și cu strășnicie și
asumare datoria înaintea posterității și a viitorului pe care îl
cuprind în palme, profesorul se relevă asemenea unui trimis,
hărăzit de Dumnezeu prin menirea sa socială aleasă.
Arghezi mărturisea: „ Carte frumoasă, cinste cui te-a
scris.”… Sintetizând cugetul curat al geniului, răsfrâns îndeosebi
asupra creatorului suprem, căruia se datorează dulceața
propriului rod, aș spune: „ Școală frumoasă, cinste cui te-a zidit,
cu oamenii aceștia care, fără obosire, dau mereu oameni!”
Închistat într-o matrice a eternei ciclicități și reînnoiri,
anul școlar este ilustrat sub semnul luminii cunoașterii, al
descoperirii, al autodepășirii. Timpul copilăriei se comprimă
direct proporțional în funcție de cantitatea de știință dobândită,
nucleu în jurul căruia gravitează viitoarea iluminare și
dezvoltare a ființei umane. Această lumină se confundă totodată
cu bucuria pe care voi, copii, o purtați pe chipuri și în suflete,
copleșiți de gândul unui moment de repaus, înnobilat de o
valoare educațională asemănătoare celei acumulate pe parcursul
anului școlar tocmai încheiat.
Sub privirile pline de dragoste ale dascălilor, copii

fascinați de enigmele universului întreg se eliberează din
coconul inocenței și își deschid larg aripile, transformându-se în
adolescenți visători, aspirând să biruie macrouniversurile
cifrelor sau literelor, lumea, în definitiv. El, profesorul, este mâna
care mângâie creștete, șterge lacrimi, care aprinde în minte și
suflet scânteia curiozității, cel care înmânează cheia învățăturii.
Cuvântul său permite sufletului tânăr să rodească în solul
cunoașterii, stropit cu sudoarea frunții sale.
„ A fi om, nu înseamnă nimic altceva, decât a fi
responsabil. A trăi și a simți că, cu fiecare piatră ce o așterni în
fața ta, construiești de fapt lumea”, se confesează Antoine de
Saint-Exupery, rezumând efortul concentrat depus în vederea
consolidării zidului cunoștințelor elevului. Împreună,
învățăcelul și profesorul au visat, au căutat adevăruri, s-au luptat
cu incertitudini și răscruci, dar au izbândit să pună un nou strat
peste temelia informației primare și a educației de acasă.
În ceasul mult așteptat al vacanței, după culegerea
laurilor, a laudelor bine meritate, a diplomelor și recunoașterii,
tind să cred, în mod paradoxal, că această desprindere fizică de
mediul școlar încurajează alimentarea nevoii de înțelegere și
asimilare a viitoarelor idei, concepte și perspective, permițând
minții tinere să se destindă, după un antrenament susținut. Să ne
bucurăm, așadar, de ea, oferind timp cunoștințelor proaspete să
se sedimenteze și celor noi să-și facă simțită necesitatea
dobândirii, în calitate de elevi, și să admirăm roadele muncii
noastre, drept dascăli.
prof. Daniela Hângan

TINERII DIN BORSEC ÎN TABĂRA DE CREAȚIE

foto: Móga Attila

Tinerii din Borsec au luat parte în prima tabără de creație
artistică organizată la Casa de cultură între 24-30 iunie 2019 de
Fundația Pro Borsec cu sprijinul Fundației Communitas.
Scopul programului a fost păstrarea valorilor locale
precum şi comemorarea poetului maghiar Ady Endre.

Programul răspunde nevoilor privind dezvoltarea culturii,
turismului și a comunității din Borsec.
Participanții la tabără au avut parte de ore de desen și de
pictură cu îndrumarea unui instructor de la Palatul Copiilor din
Miercurea Ciuc. Astfel, cel mult 25 de tineri au învăţat tainele
acestei arte, făcând referire şi la tradițiile culturale locale. Tabăra
de creaţie a durat o săptămână. În acest timp, zilnic s-au ţinut
patru ore de desen. Ulterior creaţiile tinerilor vor fi prezentate şi
expuse în data de 7 iulie 2019 la Casa de Cultură, astfel încât
locuitorii şi turişti să poată admira munca tinerilor.
Potrivit organizatorilor, lecția săptămânală de o oră
oferită de sistemul educațional nu este suficientă pentru
activitățile creative. Din cauza numărului scăzut de ore, interesul
tinerilor pentru artele plastice este scăzut, iar pericolul este ca
tinerii care au talent își vor pierde abilitățile. Tabăra organizată la
sfârşitul lunii a fost o încercare de a oferi o soluție în acest sens.
FINANŢAT DE :

Rédai Botond
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RECOMANDĂRI ÎN ATENŢIA ELEVILOR ȘI PĂRINȚILOR
În cadrul Campaniei de informare „Vacanța în siguranță”,
poliţiştii oferă câteva sfaturi utile elevilor care vor dori să plece în vacanţă
în această vară.
Campania se adresează elevilor din clasele I–XII şi are ca scop
reducerea riscului de victimizare şi implicare a acestora în activităţi
infracţionale.
Poliţiştii din structurile de analiză şi prevenire a criminalităţii,
rutieră, ordine publică şi investigaţii criminale, dau sfaturi elevilor
privind siguranţa rutieră, le vorbesc despre dispariţiile de minori, le
prezintă modalităţi de autoprotecţie în diverse situaţii şi de siguranţă pe
internet precum şi cazuri de delicvenţă juvenilă şi comportamente
antisociale, sancţionate de lege.
Vacanţa de vară, prin specificitatea ei – deplasarea copiilor în
zona de agrement, în mediul rural, petrecerea unei perioade de timp mai
mari fără supraveghere, circulaţie mai intensă pe drumurile publice,
poate genera o creştere a numărului de minori victime sau autori ai unor
infracţiuni.
Poliția orașului Borsec vine în preîntâmpinarea acestor
evenimente negative cu următoarele recomandări:
Copiilor:
Nu legaţi prietenii cu persoane care manifestă un comportament
deviant. Nu intraţi în anturaje dubioase!
Fiţi prudenţi în relaţiile cu persoanele nou cunoscute sau
cunoscute întâmplător! Nu primiţi nimic de la persoane necunoscute sau
despre care aveţi puţine informaţii!
Evitaţi frecventarea locurilor şi mediilor unde se consumă alcool,
droguri sau se practică jocuri de noroc!
Atenţie la „lumea virtuală”!
Poliţiştii îi sfătuiesc pe copii să nu ofere date personale sau poze
celor cu care corespondează pe Internet.
Pentru prevenirea implicării copiilor în accidentele rutiere,
Poliţia Rutieră recomandă celor mici:
Să nu se joace pe drumurile publice sau în apropierea acestora şi
să aleagă locurile special amenajate în acest sens, unde nu circulă maşini
(parcurile, terenurile de sport, curtea şcolii sau a grădiniţei etc.)!
Să nu se deplaseze cu rolele/ skate-board-ul pe partea carosabilă a
drumurilor publice!
După căderea întunericului sau în alte condiţii de vizibilitate
redusă, să folosească îmbrăcăminte de culoare deschisă, care îi face mai
vizibili în lumina farurilor!
STRADA NU ESTE LOC DE JOACĂ!
Copii, să evităm accidentele, învăţând şi respectând câteva reguli
de circulaţie!

Circulaţi doar pe trotuar. Pe drumurile unde nu exista trotuare,
circulaţi întotdeauna pe partea stânga, cât mai aproape de marginea
drumului, astfel ca maşinile care circulă pe partea carosabilă să vină din
faţa voastră.
Dacă circulaţi cu bicicleta, evitaţi zonele aglomerate şi arterele
principale cu trafic mare. Dacă totuşi ajungeţi cu bicicleta într-o
intersecţie, respectaţi semnificaţia indicatoarelor şi fiți atenţi!
Nu aveţi voie să circulaţi cu rolele pe partea carosabilă, ci numai
în locuri special amenajate (parcuri) sau pe trotuare!
Nu staţionaţi pe bordura trotuarelor deoarece vă puteţi
dezechilibra şi ajunge în faţa maşinilor!
Traversarea străzii se face numai pe trecerea de pietoni. Nu fugiţi
pe trecerea de pietoni, opriţi-vă pe marginea acesteia şi aşteptaţi ca
maşinile să se oprească pentru a vă permite traversarea!
În intersecţiile unde nu există semafor, traversarea se va face
numai pe la colţul străzii, după o atentă asigurare că nu se apropie nici o
maşină din ambele sensuri de circulaţie.
ATENŢIE! Dacă se apropie de trecerea de pietoni maşinile
poliţiei, salvării sau pompierilor, NU TRAVERSAŢI, chiar dacă
semaforul arată culoarea verde.
Poliţia Română îi sfătuieşte pe părinţi să discute deschis cu
copilul lor, să-l înveţe cum să reacţioneze în situaţia în care se rătăceşte, să
se asigure că acesta cunoaşte numele complet al părinţilor, numărul de
telefon, precum şi adresa acestora.
Când plecaţi în vacanţă, pe litoral, la munte, sau în alte zone
turistice:
Nu lăsaţi copilul să se joace nesupravegheat mai ales în zonele
aglomerate!
Învăţaţi-l că are voie să plece doar cu permisiunea
dumneavoastră şi că trebuie să spună întotdeauna unde şi cu cine pleacă!
Nu-l trimiteţi singur să cumpere ceva!
Învăţaţi-l că, în cazul în care se pierde, nu trebuie să încerce singur să-şi
caute părinţii!
Dacă s-a pierdut, învăţaţi-l să apeleze la un poliţist, salvamar, o
vânzătoare sau un adult însoţit de un copil!
Învăţaţi-l să spună cuiva în care are încredere dacă se simte
speriat sau ameninţat!
Asiguraţi-vă că va spune întotdeauna NU persoanelor care, sub
diferite pretexte, îi cer să-l însoţească!
În cazul în care vă confruntaţi cu dispariţia copilului, apelaţi în
cel mai scurt timp posibil Poliţia, la numărul unic de urgenţă 112.
POLIȚIA ORAȘULUI BORSEC VĂ DOREŞTE VACANȚĂ PLĂCUTĂ!

ŞAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de
şah din ziarul local Izvoarele din luna mai
2019.
1-Tc1+!!
2Dxc1-Txa3+!!
3Rb1-(la3bxa3-Da2#)-Ta1+!!
4Rxa1-Da8+
5Rb1-Da2#

Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi
pasionații de şah sunt rugați să ne dea
soluțiile pentru rezolvarea problemei (date de
contact: CNIPT Borsec, email:
turism.borsec@gmail.com).
Rezolvarea diagramei se va publica în
numărul următor al ziarului local Izvoarele.
CNIPT Borsec (Rezolvare Vodă Costel)
Negrul la mutare!
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PROGRAM CEAUN BORSEC FESTIVAL

VINERI, 12.07.2019.
10:00-12:00 - ECO - Acțiune de ecologizare şi curăţenie în zona staţiunii Borsec
organizată cu voluntari
12:00 - Deschiderea târgului de produse și produse tradiționale
12:00 - Deschiderea târgului handmade
12:00 - 15 00 - Concurs de Orientare în alergare
Startul ora 12:00 de lângă Centrul de informare turistică 14:00 16:00 -17:00 - Vernisaj Expoziţie foto MILVIUS Noul Centru Spa Borsec
17:00 -18:00 - Proiecţie FILM / Wild Hungaria - Ungaria Sălbatică
Cinema - Cortul mare - Pârtia de schi Borsec eveniment realizat în
parteneriat cu Institutul Cultural Maghiar din Bucureşti
21:00-23:00 - Concert KALANDOR şi 4 S Street
Scena mare Pârtia de schi Borsec
23:00-01:00 - DISCO RETRO - Cortul Mare
SÂMBĂTĂ 13.07.2019.
09:00-14:00 - Sport CROS MONTAN: Cupa Borsec 2019:
10:00-16:00 - ARENA CEAUNURILOR
Demonstraţii de artă culinară de gătit la ceaun. Participare
internaţională - 10 ţări participante
11:00-19:00 - ATELIER handmade - zona expozanți
11:00-19:00 - ATELIER arta tradițională - Meșteșuguri ţigănești - zona
expozanți
11:00-12:00 - Vernisaj expoziție FOTO
FONYÓD / oraș înfrățit cu Borsec - Izvorul Kossuth (Izvorul nr.10)
eveniment realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Maghiar din
Bucureşti
12:00-16:00 - ATELIER SPORT: Inițiere în zbor cu PARAPANTA
Pârtia de schi Borsec
12:00-16:00 - ATELIER SPORT
Inițiere în sporturi montane - cățărare

Informaţii de stare civilă
Căsătorii
Oprea Bogdan - Nicolae şi Handarici Vasilica - Adina
Vild Andrei şi Bartos Eva-Claudia
Decese
Rugină Gavril Mihail
Molnar Erzsebet
Rugină Nicolae Marcel
Tărlungeanu Gheorghe

12:00 - 16:00 Curse gratuite cu atelaje canine pentru copii - zona Pârtia de schi
14:00 - 15.00 Concert de jazz - INEFFABLE organizat în parteneriat cu Radio
Tg. Mureș. Noul Centru Spa - Borsec
15:00-16:00 - CARTEA IN BUCATE
PREZENTARE DE CARTE - în prezenta autorilor :
- Cărticica meseriei de bucătar Szakats mesterségnek könyvetskéje,
1695 , prezentată de COSMIN DRAGOMIR editura GASTROART
- Székely Ervin: Carte de bucate și de dragoste în prezenţa autorului
eveniment realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Maghiar din
Bucureşti
15:00 - 18.00 - Competiţie de basket 3 x 3 Sala de sport - Hotel Sport
16:00 - 17.00 - Conferința CULTURA OUTDOOR cu Tibi Ușeriu, Toma
Coconea, Teofil Vlaf , Avram Iancu
17:00-18.00 - Recital de flaut-chitară Pethő Rebeka şi Pethő Csaba
Noul Centru Spa - Borsec - eveniment realizat în parteneriat cu
Institutul Cultural Maghiar din Bucureşti
18:00-19:30 - Proiectie FILM "ULTRA " în prezenţa regizorului Simonyi Balázs
eveniment realizat în parteneriat cu Institutul Cultural Maghiar din
Bucureşti
20:00 - 24:00 -Concerte MUZICA - SCENA Pârtia de schi
20:00 - 21:00 - Concert Fanfara din Cozmeşti
21:00 - 22:00 - Concert KRYPTON
22.00 - 23.00 - Concert ÖRÖKSÉG
23.00 - 24:00 - Concert FUVO SHOCK
00:30 - 02:00 -VIDEO RETRO DISCOTECA -CORT Pârtia de schi
DUMINICĂ 15.07.2019.
08:00 - Borsec ZIUA CICLISMULUI
10:00 - 13:00 - Concurs ORIENTARE TURISTICĂ - BORSEC zona de staţiune
10:00 - 13:00 - ARENA CEAUNIRILOR - CONCURS DE GĂTIT - Pârtia de
schi Borsec
10:00-16:00 - ATELIER sport: Inițiere în zborul cu parapanta - Pârtia de schi
12:00-16:00 - ATELIER sport: Inițiere în sporturi montane-cățărare
Poiana Zânelor
12:00 - 16:00 - Curse gratuite cu atelaje canine pentru copii - zona Pârtia de schi
14:00 - 15:30 - ATELIER slacklining -zona interactivă
10:00 - 16:30 - ATELIERE PENTRU COPII
- desenat pe turtă dulce
- fabricat marionete
- cursuri de gătit pentru cei mici
15:00 -16:o0 - Ceremonia de premiere CONCURS GĂTIT
16:00 -17:30 - DEMONSTRAŢII STRONGMAN
- zona pârtia de schi Borsec
10:00 - 19:00 - ATELIER handmade -zona expozanți
10:00 - 19:00 - ATELIER arta tradițională - Meșteșuguri țigănești - zona
expozanți
18:00-19:30 - FILM
19:00 - 20:00 - Concert SEMNAL M
20:00 - 21:00 - Concert PHOENIX
22:00 - 24:00 - DISCO RETRO - Cortul Mare

Primăria Oraş Borsec
08.06.2019.
13.06.2019.

str. Carpaţi nr.6/A

25.06.2019.
17.06.2019.
11.06.2019.
20.05.2019.
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