
Ediţia VI. Martie 2020
Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

  Îndemn persoanele în vârstă să nu-și 

părăsească locul de reședință, chiar dacă 
reglementările în vigoare permit această 
acțiune cu anumite limite. Această gru-
pă de vârstă este cea mai expusă riscului 
pentru boală, iar în cazul lor infecția 
poate fi foarte gravă. Cu toate acestea, nu 
vrem să ne lăsăm seniorii singuri în 
perioadele dificile. Prin urmare, dacă 
aveți nevoie de cumpărături și de medi-
camente, vă rugăm să contactați persoa-
nele a căror numere de telefon vă sunt 
prezentate în ziar și în pliantele distri-
buite de Primărie. Tinerii noștri volun-
tari vor lua legătura cu solicitanții în cel 
mai scurt timp. Desigur, valoarea cum-
părăturilor va fi plătită de către solici-
tant.

 Este important să știți că începând cu 
data de 23 martie, primăria a suspendat 
serviciul de relații cu publicul. Părțile 
interesate pot contacta personalul nos-
tru prin pagina de Facebook și site-ul 
primăriei, precum și prin intermediul 
pliantelor și al ziarului, folosind infor-
mațiile privind datele de contact. Vom 
încerca să răspundem la toate solicitările 
și întrebările adresate, având în vedere 
condițiile avute.

 Aș dori să-mi exprim mulțumirea 
către locuitorii Borsecului. După intro-
ducerea restricțiilor de circulație, majo-
ritatea populației orașului nostru a dat 
dovadă de un comportament respon-
sabil și conștient, a arătat un exemplu 
pozitiv în fața tării și a lumii. Vă rog ca și 
în continuare să facem la fel, să avem 
aceeași atitudine. 
 Să continuăm să avem grijă unii de 
alții, de cei dragi, de semenii noștri. Și să 
avem încredere în Dumnezeu că această 
stare nefericită se va sfârși cât mai cu-
rând.

 În ultimele săptămâni, lumea noas-
tră s-a întors cu susul în jos. În paralel cu 
răspândirea infecțiilor cu coronavirus, 
guvernul a introdus măsuri drastice. 
Singurul scop al acestor măsuri este de a 
preveni răspândirea infecțiilor, contri-
buind la reducerea riscului de focar în 
țară.
 Suntem conștienți că restricțiile im-
puse asupra diverselor activități îi deter-
mină pe mulți la o situație neplăcută, 
uneori fără speranță. Întreprinderile din 
turism trec, de asemenea, printr-o peri-
oadă foarte dificilă. Sperăm că măsurile 

guvernamentale vor fi adecvate pentru 
sprijinirea funcționării economiei.

MAJORITATEA OAMENILOR 
PRIMESC CU BUCURIE AJUTORUL VOLUNTARILOR

 

CORONAVIRUS 
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SUFERINŢE CAUZATE 
DE CRIZA SPIRITUALĂ2. 3. 4.

SĂ AVEM GRIJĂ UNII DE ALȚII, 
SĂ AVEM GRIJĂ DE CEI DRAGI!

Centrul din Borsec, 22 Martie                                                                                                                                       foto:facebook.com/primariaborsec

Primar, Mik József
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 În Hotărârea nr. 23 s-a aprobat preluarea suprafeței de 
teren atribuită pentru HÎNCU LĂBONȚ ADRIANA pentru 
construirea unei case de locuit proprietate personală conform 
Legii nr.15/2003, republicată, modificată și completată.

 În Hotărârea nr. 26 s-a aprobat situația financiară la data de 
31 decembrie 2019. 

 În Hotărârea nr. 33 s-a aprobat Regulamentul privind 
eliberarea cardului – legitimație de parcare gratuită pentru 
persoanele cu handicap.

 În Hotărârea nr. 32 s-a aprobat modificarea art.6 din 
Anexa 4 la Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 
nr.90/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2020.

 În Hotărârea nr. 31 s-a aprobat abrogarea unei hotărâri.

 În Hotărârea nr. 28 s-a aprobat deplasarea domnului 
primar la Pilisvörösvár – Ungaria.

 În Hotărârea nr. 25 s-a aprobat Planul anual de acțiune pe 
anul 2020, privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului 
Public de Asistență Socială Borsec.

 În Hotărârea nr. 27 s-a aprobat deplasarea unui consilier 
local la Bácsalmás – Ungaria.

 Având în vedere situaţia epidemiei de Coronavirus SARS 
COV-2, Consiliul local al orașului Borsec nu s-a întrunit ci pe 
baza materialelor primite din timp în format electronic au putut 
analiza articolele și pe data de 23 martie 2020 au fost adoptate 
următoarele hotărâri:

 În Hotărârea nr. 30 s-a stabilit indexarea impozitelor și 
taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflației (3,8 %).

 În Hotărârea nr. 29 s-a aprobat scutirea de la plata taxei de 
emitere a autorizației de construire în cazul persoanelor: Bayka 
Etelka și Zsuzsics József

 În Hotărârea nr. 24 s-a aprobat Statutul actualizat al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Harghita”.

Traducere după: Farkas Aladár

 În mod obligatoriu, persoanele reîntoarse în localitate din 

străinătate au obligaţia de anunţa prin telefon medicul de familie - 
doctor Nistor Gabriela 0744175028 sau asistenta Horvath Maria 
Felicia 0722352718 în vederea luării în evidenţă şi vor trebui să 
intre în autoizolare sau carantină pentru 14 zile.

 Să avem grijă unii de alţii!

 Respectați cu strictețe regulile de igienă personală reco-
mandate de autorități, pentru a vă proteja atât pe dumneavoastră 
cât și pe cei apropiați. 

 Pot să apară reglementări noi, astfel în fiecare zi vă rugăm 
să urmăriţi aceste informări din surse oficiale şi sigure.

 Declaraţia pe propria răspundere se poate descărca de pe 
site-ul www.staţiuneaborsec.ro, se poate solicita de la paznicul de 
la intrarea în primăria orașului Borsec, sau de la magazinele 
alimentare din localitate.

 Pentru verificarea motivului deplasării persoanele sunt 
nevoite să prezinte autorităților de control legitimația de serviciu, 
adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria 
răspundere. 

 Deplasările sunt permise numai în interes profesional, 
urgență medicală, cumpărături, însoțirea copilului și deplasări 
scurte în apropierea locuințelor. 

 Limitați la maximum orice contact direct cu alte persoane, 
în timpul circulației în afara locuinței să se evite formarea unor 
grupuri mai mari de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

 Cei care nu au aparţinători sau rude şi necesită 
aprovizionare cu  medicamente/alimente pot accesa nr. de telefon 
al d-nei Szőcs Ágnes 0742747417 sau al d-nei Klemenz Emese 
0733773332. Bunurile cumpărate vor fi plătite de cei solicitanţi.   

 Rugăm persoanele vârstnice, peste 65 de ani să nu iasă din 
casă, este permis doar între orele 11:00 – 13:00 și 20:00 – 21:00!!

 Informați-vă numai din surse sigure: 
www.stirioficiale.ro, www.statiuneaborsec.ro
Facebook: Ministerul Sănătății, Ministerul Afacerilor Interne, 
Primăria Orașului Borsec

Contacte Primărie
E-mail instituţie: primaria@primaria-borsec.ro
Secretariat: 0266 337 001
Primar: Mik József  0723 250 411
Taxe și Impozite: Maier Klára, 0724 244 361
Stare civ. regis. agr.: Klemenz Emese  0733 773 332
Asistență Socială: Szőcs Ágnes 0742 747 417 

 Pentru probleme urgente, puteți contacta primăria prin 
email sau următoarele numere de telefon publicate: 

 Începând din data de 23 martie 2020, s-a suspendat pentru 
o perioadă nedeterminată programul de relaţii cu publicul al 
primăriei din oraşul Borsec, inclusiv casieria primăriei, ghișeul 
pentru plata tarifelor apă, canalizare şi gunoi menajer, pentru a 
preveni răspândirea cu coronavirus (COVID 19).

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

CORONAVIRUS 
Informații și recomandări
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SUFERINŢE CAUZATE DE CRIZA SPIRITUALĂ

 Ne aflăm în plină pandemie de COVID 19 și de 
distanțare socială. Recomandările și măsurile impuse de 
autorități sunt din ce în ce mai restrictive. Izolarea socială 
pare a fi mișcarea cea mai inteligentă a unei societăți care își 
dorește să supraviețuiască unor vremuri foarte dificile.

 Duminica închinată Sfântului Ioan Scărarul 
reprezintă de fapt cinstirea modelului viu de trăire 
duhovnicească, prezentat în această lucrare a Sfântului 
Ioan, "Scara Raiului". Sinaxarul duminicii arată despre viaţa 
Sfântului Ioan următoarele: " Tot drumul vieţii sale era o 
rugăciune neîntreruptă și o neasemănată dragoste către 
Dumnezeu. Trăind prin toate aceste fapte mari în chip 
bineplăcut lui Dumnezeu, a scris și Scara" (Triod).

 Calea ieșirii din criză este una singură, cea spirituală, 
ceea ce Părinții Bisericii ar numi „filosofia crizei“, adică a 
descoperi modul în care prin tot mai modeste și puține 
materiale, le putem descoperi pe cele înalte și spirituale. 
Aceasta nu înseamnă că Biserica sau credința poate rezolva 
singură și deplin crizele omenirii. Ci înseamnă că, dacă toți 
cei care au fost investiți cu puterea de a conduce viața 
noastră, ar înțelege acest adevăr, l-ar iubi pe Dumnezeu și pe 
noi, supușii lor, dacă și-ar reforma moral viața, așezându-o 
pe principiile Evangheliei iubirii, care nu aparține unei 
istorii contingente, ci eonului, veșniciei, am avea speranța că 
dincolo de încercări, renunțări și suferințe, ne va aștepta 
bucuria și împlinirea. În caz contrar, vom rătăci bezmetic, 
material și spiritual prin întuneric, într-o lume tot mai greu 
suportabilă, cu tot mai numeroase și profunde greutăți, 
rămânându-ne speranța că idealul este prea mult pentru noi 
oamenii sau că nu îl putem întâlni decât într-o altă lume, a 

duhului prin excelență.

 Omul contemporan se află într-o stare de criză și 
soluția ieșirii din această stare nu poate consta decât în 
întoarcerea omului la starea lui firească. Iar starea firească a 
omului este aceea care îl definește ca om adevărat - omul 
adevărat este omul iubirii, al comuniunii și al dialogului cu 
Dumnezeu și cu semenii, omul virtuos, statornic în bine, 
dovedind tărie în împotrivirea față de păcat. Starea fireasca 
a omului constă în preocuparea pentru cele superioare, 
duhovnicești, în asumarea responsabilității față de el însuși 
și față de semeni, în cultivarea și afirmarea demnității 
fiecărui om ca persoană. Starea firească a omului este totuna 
cu starea de grație, de har, izvorâtă din conlucrarea liberă a 
omului cu Dumnezeu, a omului preocupat de cele înalte și 
mobilizându-se pentru dialogul cu Dumnezeu pe calea 
rugăciunii.

 Ieșirea din această criză, cu toate implicațiile 
spirituale și medicale, ne este oferită de biserică prin Postul 
Mare. În ultima parte a postului prin cele două duminici al 
Sfântului Ioan Scărarul și Sfânta Maria Egiptenca, biserica 
ne prezintă aspectele importante ale urcușului duhovnicesc 
spre Hristos, spre Înviere.

 

 

 Triodul exprimă această legătură între vieţuirea 
duhovnicească a sfântului și opera sa scrisă, în următoarea 
alcătuire: "Întărind ca niște trepte virtuţile spre cer, te-ai suit 
cu adevărat luminând prin dreapta credinţă la adâncul cel 
nemăsurat al privirii la cele de sus, biruind toate pândirile 
demonilor și păzești pe oameni de vătămarea lor, o, Ioane, 
scara virtuţilor ..." (Triod).

foto: Pr. Nicolae Ciupudean

(continuare pe pagina 4.)
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 Primăria orașului Borsec își exprimă recunoștința și 
mulţumirea față de echipa de voluntari care oferă ajutor 
persoanelor în vârstă: : Fülöp Balázs, Kiss Emő, Kolozsi Edina, 
Kulcsár Szilárd, Kristály Gellért, Klemenz Gréta, Kovács Irma, 
Mikk Victor, Sárpátki Emő, Szereceán Osszián, Rutter Szidónia, 
Török Miklós Levente, Váradi Rebeka, Veres Szabolcs.

 Echipa de voluntari

 „Dorim să protejăm persoanele în vârstă”

 Unii dintre voluntari și-au împărtășit experiențele cu 
noi. Nu au vrut să facă declaraţia cu nume, deoarece au spus că nu 
și-au asumat această sarcină în interesul popularității. Tinerii 
spun că majoritatea persoanelor în vârstă le acceptă ajutorul, 
mulți îi așteaptă cu liste pre-scrise și portofelul pregătit. De 
asemenea, există și persoane care refuză, spun că profită de fiecare 
ocazie pentru a putea părăsi locuinţa. „Persoanele în vârstă 
trebuie să înțeleagă că nu vrem să îi constrângem cerându-le să 
rămână acasă. Vârstnicii sunt expuși la cele mai mari riscuri, pur și 
simplu vrem doar să îi protejăm. Nici noi, tinerii nu ieșim din 
casă, decât doar dacă trebuie”, și-a împărtășit gândurile unul 
dintre voluntari.

„Am încercat să repartizăm voluntarii în așa fel încât să își poată 
îndeplini sarcinile în perimetrul  locului de reședinţă. Acest lucru 
este în avantajul lor, deoarece de multe ori nu vizitează persoane 
în vârstă pe care nu le cunosc”, a explicat angajata primăriei.

 Klemenz a subliniat că siguranța persoanelor în vârstă 
este foarte importantă pentru primărie. Drept urmare, toți 
solicitanții au primit o notificare scrisă despre cine îi va vizita în 
mod regulat, au primit și datele de contact, numerele de telefon. 
Voluntarii sunt obligați să prezinte certificatul emis de primărie.

 În majoritatea localităţilor, o echipă de voluntari ajută 
primăriile să se asigure că persoanele în vârstă nu duc lipsă de 
nimic. Acest lucru nu este diferit nici în localitatea Borsec. 
Klemenz Emese, angajată a  primăriei, a declarat că 14 tineri 
voluntari au solicitat nobila sarcină de a vizita regulat persoanele 
în vârstă acasă și de a le cumpăra ceea ce au nevoie. Până acum, s-a 
dovedit că 37 de persoane în vârstă au acceptat și au primit ajutor 
din partea voluntarilor. „Lista este desigur deschisă, deoarece au 
existat unii care au refuzat acest ajutor. Nu știm ce va aduce 
viitorul în ceea ce privește restricţionările, astfel aceste persoane și 

pe viitor pot solicita ajutorul nostru."

 Viața noastră a fost complet „răsturnată” de răspândirea 
coronavirusului. Autoritățile au fost obligate să dispună măsuri 
fără precedent pe timp de pace, una dintre cele mai incomode 
fiind restricţionarea circulaţiei. Dintre cele mai afectate grupuri 
în privinţa restricţiilor, se află grupul persoanelor de vârstă 
înaintată. Întrucât vârstnicii sunt cei mai predispuși la această 
boală, aceștia sunt supuși celor mai stricte restricţii de circulaţie.

MAJORITATEA OAMENILOR PRIMESC CU BUCURIE AJUTORUL VOLUNTARILOR

 „Scara” zugrăvește modul său exemplar de a gândi și 
de a trăi, pe de o parte, iar pe de alta, sintetizează principiile 
vieţii creștine. Profunzimea exegezei acestui urcuș duhov-
nicesc, format din treizeci de trepte, este expresia meta-
morfozată a propriilor sale trăiri dobândite în isihie prin 
stăruinţă, prin despătimire, prin înfrânare, prin post, prin 
priveghere și rugăciune.
 Treptele scării sunt rânduite de autor ţinând cont, în 
primul rând, de perspectiva vieţii creștine, adică din punctul 
de vedere al desăvârșirii morale; în acest sens, putem vorbi de 

o orânduire a lor, ţinând cont de o succesiune logică. Viaţa 
însăși a creștinului este un urcuș, care nu cunoaște limite 
decât în Dumnezeu - Treime. Cartea, deși se adresează cu 
prioritate monahilor, este folositoare oricărui credincios. 
Laicul care o va parcurge cu sporită atenţie își va da seama că 
cele mai multe dintre sfaturile ei i se potrivesc.
 „Scara” virtuţilor a fost și este considerată crucea 
fiecărui om. Iar urcușul crucii ne încredinţează de adevărul 
că viaţa omului trebuie să fie un urcuș continuu în 
Dumnezeu.

fotó: statiuneaborsec.ro

Rédai Botond

Pr. Nicolae Ciupudean

(continuare de pe pagina 3.)
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 Clasele s-au organizat pe diferite platforme online, iar 
cursurile se țin prin intermediul acestora – a explicat József 
Ferency. Directorul Liceului Tehnologic Zimmethausen din 
Borsec a explicat faptul că fiecare elev din institutul de învățământ 
este implicat în acest proces, iar orarul este adaptat conform 
cerințelor fiecărei părți. „Profesorii își fac treaba cu entuziasm, iar 
elevii au o atitudine foarte pozitivă. Pot să vă spun că predarea 
online funcționează la noi în parametrii optimi”. Partea bună a 
acestei situații deloc îmbucurătoare generată de epidemia de 
coronavirus, în opinia directorului, este faptul că în acest mod 
părinții se implică personal în procesul de educație al copiilor. Și 
au ocazia de a dobândi o perspectivă mai adâncă privind 
activitatea profesorilor. 
 Este de menționat faptul că și activitatea copiilor de 
grădiniță este organizată la Borsec, educatorii transmițând 
părinților tematica prin care să se realizeze activitatea de zi cu zi. 

 Cursuri online pentru elevii din Borsec

 Orele se țin în studioul virtual al TVR (Studioul 4) de 
către profesori experimentați în predarea cursurilor online: doi 
profesori pentru materia de clasa a VIII-a și opt profesori pentru 
materiile de clasa a XII-a. Predarea se va face după manualele 
aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, iar pe ecranul 
virtual elevii-telespectatori vor avea o bună vizibilitate la tot ceea 
ce lucrează profesorul pe un laptop.

 În acord cu misiunea sa publică, TVR se implică în 
pregătirea elevilor pentru Evaluarea Naţională și Bacalaureat și 
difuzează programe educative. Lecțiile pot fi urmărite din 16 
martie la TVR 2, online pe canalul de YouTube al TVR, pe TVR+ 
și pe tvr.ro. Iar de astăzi acestea pot fi urmărite și în limba 
maghiară. În acest context, elevii din Borsec pot participa la 
cursuri online organizate de către Liceul Tehnologic 
Zimmethausen. 

 „Teleșcoala” este o emisiune produsă integral de 
Televiziunea Română, în colaborare cu Ministerul Educației și 
Cercetării care furnizează tematica, ordinea lecțiilor și profesorii 

care vor susţine cursurile. Cursurile se vor găsi atât pe canalul 
YouTube al TVR, pe pagina de Facebook a emisiunii, online pe 
TVR+, cât și pe site-ul www.tvr.ro.

 În contextul în care instituțiile de învățământ din 
România au fost închise în urma crizei declanșate de epidemia de 
COVID-19, Televiziunea Română respectă misiunea sa publică și 
oferă elevilor aflați în pragul susținerii examenelor de Evaluare 
Națională și Bacalaureat posibilitatea de a păstra contactul cu 
materiile de învățământ la care vor susține examen prin 
intermediul unei emisiuni de televiziune prezentată sub forma 
unor lecții, de luni până vineri, la TVR 2: „Teleșcoala”.
 Emisiunea a debutat din 16 martie, iar lecțiile se vor ține 
până în luna iunie, în preajma susținerii examenelor școlare. De 
luni până vineri, „Teleșcoala” poate fi urmărită pe următoarele 
tronsoane orare: 9:00-10:00 ore de română și matematică, clasa a 
VIII-a. Pentru clasa a XII-a este rezervat intervalul orar 15:00-
16:00, după următorul program: două lecţii săptămânale de 
română și matematică și câte o lecţie pe săptămână de biologie, 
chimie, fizică, istorie și geografie.

TELEȘCOALĂ LA TVR, PREDARE ONLINE LA ȘCOALA DIN BORSEC

Rédai Botond

Insignele din Borsec sunt: o gravură despre staţiunea 
balneară, faimoasa Grotă a Urşilor şi Făgetul – reprezintă o 
destinație preferată pentru borseceni şi turişti.

Emblema despre Topliţa comemorează cascada termală, 
care este una dintre atracțiile turistice ale orașului. Insigna din 
Subotica prezintă primăria, iar cea din Caşovia înfățișează o 
catedrală cunoscută drept simbolul orașului.

Citind un articol scris de Balázs Katalin în revista Erdélyi 
Gyopár 2019/4., mi-am amintit că și eu am un baston de drumeție 
din anii 1940, cu inscripția „BORSZÉK” pe mâner. Pe acest baston 
sunt 6 insigne comemorative originale, 3 despre Borsec, şi câte 
una despre Topliţa, Subotica și Cașovia.

Bastonul de drumeție de 90 cm se termină într-un cui de 
2 cm, un bun ajutor pentru drumețiile de iarnă.

Susţin ideea de a readuce aceste insigne în viața noastră 

de zi cu zi, întrucât există interes și în rândul turiștilor și al 
colecționarilor.

BASTON DE DRUMEŢIE CU INSIGNE

Traducere după: Farkas Aladár
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Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidențiază ca 
folosirea medicamentelor antivirale, pot preveni infectarea cu 
noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționează doar 
împotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

8. Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China 
nu sunt periculoase

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  
răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu 
celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel 
puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție 
suprapuse una peste alta.

Cele 10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate pentru 
prevenirea infecției cu Coronavirus au fost publicate de către 
Ministerul Sănătății. 

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de 
protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat  cu 
noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în 
cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de 
a fi infectată cu noul coronavirus. (O călătorie recentă în China 
sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

1. Spălați-vă mâinile de multe ori

2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții 
respiratorii acute

3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care 
primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se 
contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăiește mult 
timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că 
produsele/obiectele produse în China pot transmite noul 
coronavirus (Covid-19).

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), 
sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 
75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul 
dumneavoastră vor ști ce să recomande.

7. Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați 
că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență 
persoanelor bolnave

9. Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China 
sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile
Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 
14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in 
carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în 
contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in 
carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, 
prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de 
oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați 
mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți 
șervețele de unică folosință și spală bine mâinile.

10. Animalele de companie nu transmit coronavirus
În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini 
și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm 
tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu 
animalele de companie.

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și 
alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, 
deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță 
apropiată.

Deoarece și în România au fost confirmate cazuri de 
îmbolnăvire cu coronavirus (COVID-19), Primăria Borsec vă 
atrage atenția asupra măsurilor care trebuie luate pentru a 
preîntâmpina răspândirea virusului. 

6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor 
sau alcool

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a 
preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 de 
secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant 
pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra 
în corp prin ochi, nas și gură, astfel evitați atingerea dacă nu v-ați 
spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele 
contaminate de virus răspândindu-se in tot corpul.

4. Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți
Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte 
persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat 
de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați mâinile. 
Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile, 
puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

5. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în 
cazul în care vă prescrie medicul

COMUNICAT: MĂSURILE PENTRU PREVENIREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS

Sursa: Ministerul Sănătății
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 Organizaţia partidului Uniunea De-
mocrată Maghiară din România (UDMR) 
din Borsec, în data de 8 martie a organizat 
un vot preelectoral prin care au fost 
nominalizaţi candidaţii pentru funcția de 
primar și cel de consilier local, pentru 
alegerile locale care vor avea loc în cursul 
acestui an. 

 Candidat pentru funcția de primar: 
Mik József, dintre cele 485 voturi valabil 
exprimate 410 Da și 75 Nu. 

Rezultate

 Lista candidaților pentru funcția de 
consilier local după numărătoarea  a 513 
voturi valabil exprimate.:
1. Balla Ferencz 367
2. Szőcs Gábor 216
3. Mosneag Anna Maria 200
4. Márkos Sándor 194
5. Bajkó Gyula 193

6. Albui István 186
7. Balázs Tibor 162
8. Mosneag Ilona 161
9. Farkas Aladár 158
10. Búzás Jenő 145
11. Bara Szabolcs 143
12. Fazakas Nórbert 126
13. Fazakas Csaba 105
14. Moldován Kémenes István 92
15. György László 80
16. Gidró Béla 79
17. Adămuță Demian Daniel 66

 La votul preelectoral au participat 
locuitorii orașului Borsec, simpatizanţi ai 
partidului UDMR. 

Mulțumiri și aprecieri elevilor și doamnelor învăță-
toare/profesoare pentru implicare, creativitate și originalitate! 

Liceul Tehnologic „Zimmethausen” din Borsec s-a 
înscris la acest program și derulează activităţi începând cu anul 
școlar 2019-2020.

Comitetul Eco-Școala vă dorește o primăvară frumoasă!

Eco-Schools este un program pentru managementul 
mediului și certificarea școlilor care-l implementează, coordonat la 
nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul 
Inconjurător (FEE), ce reunește 81 de organizaţii din 68 de ţări, care 
acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o 
dezvoltare durabilă. Pe plan mondial, Programul este susţinut de 

Uniunea Europeană, UNESCO și UNEP (Programul Naţiunilor 
Unite pentru Mediu). Programul Eco-Școala a debutat pe 
mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la 
necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările 
impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local. În anul 2018 au 
participat 51 502 de școli din lume, din care 17 916 deţin Certificat 
de Eco-Școală și Steagul Verde. Un număr de 19 800 465 de copiii și 
tineri, peste 1 400 000 de cadre didactice dezvoltă acest program în 
lumea întreagă. (sursa: Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, 
http://www.ccdg.ro)

 În cadrul Programului ECO-SCHOOLS am realizat o 
activitate la care elevii și cadrele didactice, în data de 28 februarie 
2020 au sărbătorit venirea primăverii participând la Târgul de 
mărţișoare. Toţi elevii au lucrat cu drag pe parcursul lunii 
februarie, astfel și-au putut prezenta frumoasa expoziţie a 
mărţișoarelor realizate din materiale naturale și reutilizabile. 

TÂRG DE MĂRŢIȘOARE 
la Liceul Tehnologic „Zimmethausen”

REZULTATE PREALEGERI UDMR

Coordonatori proiect: Cotrigășanu Cristina-Elena și Rutter Ilinca Otilia
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Informaţii de stare civilă
Primăria Oraş Borsec 

Tehnoredactare: sc artmobil - group srl

Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni

str. Carpaţi nr.6/A                       
                                                   ISSN 2601 - 1018

 Rezolvarea diagramei se va publica în numărul următor al ziarului local Izvoarele.

 Rezolvare: Vodă Costel
 2Dc8#

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din ziarul local Izvoarele din luna 
februarie 2020. 
 Soluția problemei:
 1Na8-Rxa8 

 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). 

ȘAH

Dacă se solicită, livrăm comanda și la domiciliu.

RESTAURANT FALÓ
Puteți comanda la numărul de telefon: 0728 905 603 . Detaliile se 
vor discuta la telefon.

BAJKÓ ILDIKÓ DIN DITRĂU
Livrăm la domiciliu produse lactate, pâine și ouă. 
Puteți să ne contactați la numărul de telefon: 0743 188 436

Stimați clienți,

MAGAZIN FALÓ

Având în vedere restricționarea de circulație a persoanelor peste 
65 de ani, SC Izvorul SRL Borsec vă oferă servicii de transport la 
domiciliu a produselor alimentare, celor care vor să se aprovizi-
oneze de la magazinele societății.

Transportul este GRATUIT!

1. Magazin alimentar (Stațiune) – 0747 871 828

Livrarea se va face zilnic între orele:  16:00 – 17:00

Pentru comandă puteți să sunați zilnic la cele două magazine 
alimentare:

Vă așteptăm cu drag!

2. Magazin alimentar (lângă PECO) – 0266 337 319

Magazinul nostru cu produse tradiționale livrează produsele la 
domiciliu: pâine proaspătă, carne proaspătă, mezeluri,produse 
lactate.
Să ne contactați la numărul de telefon: 0728 905 603 și vă vom 
duce produsele acasă.

RESTAURANT PANSELUȚA

IZABELL PARTNER
Pizza Family 45 cm 1.500 gr+Ketchup - 45 Ron + 5 Ron transport 
la domiciliu
Puteți comanda la numărul de telefon: 0743 111 953

SC PAN FERANTO SRL

SC IZVORUL SRL

Puteți să ne contactați la numărul de telefon: 0744 383 777
Magazinul nostru livrează produsele la domiciliu. 

Adresa magazinului nostru este: Strada Carpați, nr. 81.

Puteți comanda la numărul de telefon: 0266 337 570

Albul la mutare

ANUNŢURI

Căsătorii                  
Gál Norbert - Rădeanu Greta                        14.03.2020
Zsuzsics József-Adorján  - Kajcsa Anita       21.03.2020
Decese
Lăbonț-Pop Gavril                    31.08.1958 - 24.03.2020
Rugină Gheorghe                      20.03.1934 - 30.03.2020

Redacția ziarului local Izvoarele urează cititorilor și colaboratorilor ”Paște fericit!”.
Să aveţi parte de liniște sufletească și să vă bucuraţi de lumina sfântă a acestor Sărbători Pascale.


