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 S-a început reabilitarea clădirii școlii din Borsec, iar renovarea spațiilor publice este preconizată să înceapă în luna iunie – vorbim 
de două investiții de o importanță majoră pentru oraș, care au ajuns în faza de execuție. În același timp, alte câteva proiecte intră în 
faza de construcție, iar altele sunt în curs de proiectare. În cele ce urmează am analizat împreună cu primarul Mik József situația 
actuală a dezvoltării localității.

Recensământ: 
DOAR CÂTEVA LOCUINŢE VOR FI 
VIZITATE DE CĂTRE RECENZORI

NOI CERTIFICĂRI FAMILY-
FRIENDLY LA BORSEC

SIMPOZION DEDICAT APEI 
MINERALE în Reședinţa de judeţ

 foto: Móga Attila

MAI MULTE INVESTIȚII SUNT ÎN CURS DE DESFĂȘURARE, 
iar altele noi sunt în curs de inițiere

 Am relatat de mai multe ori despre 
reabilitarea clădirii Liceului Tehnologic 
Zimmethausen ca parte a unui proiect de dez-
voltare integrat prin Programul Operațional 
Regional (POR). Ceea ce face ca această 
investiție să fie semnificativ mai dificilă 
este faptul că, pe durata lucrărilor, procesul 
educațional din clădire trebuie suspendat și 
mutat în locații externe. Pentru clasele I-IV 
acest lucru s-a realizat deja, orele de curs se 
desfășoară în clădirea Casei de Cultură, încă 

de la începutul primăverii. Conform planu-
rilor, la toamnă restul claselor vor începe 
anul școlar în clădirea modulară care va fi 
construită lângă sala de sport. Între timp exe-
cutantul a început lucrările, care vor include 
izolarea clădirii și o renovare completă al in-
teriorului. Clădirea va fi termoizolată, pereții 
vor fi termoizolate cu vată bazaltică de 10 cm, 
iar planșeul de sub pod cu vată minerală de 
20 cm., va fi înlocuită rețeaua de electricitate 
și de încălzire, iar sistemul sanitar va fi mo-

dernizat. Sălile de clasă vor fi dotate cu ilu-
minat tip LED și vor fi instalate două cazane 
noi de 200 kW. Proiectul va include mobilier 
și echipament complet nou. De asemenea, 
curtea va fi renovată pentru a crea un teren 
de sport, de 26m x 16m, un loc de joacă și, 
bineînțeles, o zonă verde. Un element impor-
tant al investiției este instalarea unui sistem 
de control al accesului pe bază de carduri, 
atât pentru profesori, cât și pentru elevi, astfel 
sporind securitatea instituției.

(continuare pe pagina 2)



De asemenea, o parte a acoperișului va fi 
supraînălțat și la mansardă se va construi o 
sală multifuncțională de 150 de locuri, care 
va oferi un spațiu adecvat pentru diverse 
evenimente, întâlniri, discuții și ședințe. 
 Renovăm și spațiile publice
 Tot în cadrul proiectului POR, în 
următoarele săptămâni va începe renova-
rea spațiilor publice din Borsec. În cadrul 
acestui proiect, curtea din spatele primăriei 
va fi renovată și vor fi create locuri de 
parcare. În același timp, actualul teren de 
fotbal din beton va fi înlocuit cu un teren 
de sport cu gazon artificial, se va renova 
curtea grădiniței, iar terenul de joacă din 
spatele grădiniței va fi complet reconstruit.
În zona din spatele bisericii ortodoxe va fi 
creat un mic parc, care va include un am-
fiteatru cu un design unic pentru diverse 
evenimente. Desigur, va exista și un loc de 
joacă cu promenade frumoase.
 Zona din jurul izvorului Kossuth va fi, 
de asemenea, reînnoită, cu alei pietonale, 
mobilier urban și, bineînțeles, un loc de 
joacă.
 Zona din fața vechii policlinici va deve-
ni un parc cu o sală de sport în aer liber, un 
loc de joacă, terenuri de tenis și cu prome-
nade frumoase.
 Lângă terenul de fotbal Kerek, va exista 
un teren de tenis cu gazon și, desigur, un 
loc de joacă și alei pietonale precum și lo-
curi de parcare.
 În zona fostei case de flori, în zona 
Poiana Mare, vor fi construiți 4 km de drum 
nou, iar străzile Mezei, Făget, Uzinei, Minei 
vor fi reînnoite, iar strada Mesteacănului va 
fi extinsă.
 O veste bună este că a ieșit din impas 
proiectul de instalare al unui sistem de 
încălzire pe biomasă pentru mai multe 
clădiri publice. Proiectul finanțat de UE 
va oferi un sistem de încălzire mult mai 
rentabil decât cel actual pentru primărie, 
dispensarul uman din apropiere, grădiniță, 
remiza PSI și casa de cultură. Proiectul 
presupune construirea unui centru de 
încălzire containerizat în curtea primăriei, 
care va găzdui un cazan de 500 kW și toate 
echipamentele necesare. Primarul Mik 
József a declarat că doar după o a treia 
procedură de achiziție publică s-a găsit un 
contractant pentru acest proiect. În acest 
scop valoarea lucrărilor a fost majorată cu 
16%, care se ridică acum la 1,5 milioane de 
lei. S-a semnat contractul de construcție, 
astfel încât aceste lucrări vor putea începe 
în câteva săptămâni. 

 În luna iunie va începe și renovarea ilu-
minatului public. Acest lucru este impor-
tant pentru localitate deoarece se va econo-
misi peste 80% din energia utilizată pentru 
iluminatul stradal. Se vor achiziționa 680 
de corpuri noi de iluminat tip LED pen-
tru a le înlocui pe cele vechi de pe stâl-
pii existenți. Noile corpuri de iluminat 
vor avea o putere cuprinsă între 22 kw și 
70 kw și un consum anual de energie de 
19077 kw, ceea ce reprezintă cu 86% mai 
puțin decât consumul anual al sistemu-
lui actual. Funcționarea eficientă va fi, de 
asemenea, susținută de un sistem modern 
de control de la distanță. Valoarea totală 
a proiectului finanțată de către Ministerul 
Mediului, este de 1,034 milioane de lei, din 
care aproape 500.000 de lei este finanțarea 
nerambursabilă, diferența urmând să fie 
acoperită din bugetul local.
 Pe scurt despre lucrări și proiecte
 S-a menționat mai devreme că vom 
construi o casă de pompare lângă vechea 
casă de flori. Primarul a spus că se întoc-
mesc planuri, că acestea vor fi depuse în 
luna iunie și că, dacă totul decurge con-
form planului, ar putea începe lucrările.
 Nu numai că începem investiții, 
dar inițiem și altele noi. Am solicitat o 
finanțare nerambursabilă de 7,9 milioane 
de lei pentru modernizarea rețelelor de apă 
și canalizare în cadrul programului de dez-
voltare Anghel Saligny anunțat de Guvern. 
În acest caz, ne concentrăm pe cartierele în 
care aceste renovări nu au mai fost făcute 
până acum. Vorbim aici despre străzile 
Gheorghe Doja, Topliței și despre zona 
Poiana Mare. În acest sens, studiul de 
fezabilitate a fost finalizat, iar planul de 
construcție este în curs de elaborare. În 
cadrul aceluiași program am depus cerere 
de finanțare și pentru construcția rețelei 
de gaze. În acest caz, valoarea lucrărilor va 
ajunge la 28 de milioane de lei. 
 De asemenea, decurg pregătirile pen-
tru renovarea bazei sportive de pe strada 
Stadionului. După cum am anunțat, în luna 
martie al acestui an, Ministerul Dezvoltării 
a aprobat o finanțare nerambursabilă în 
valoare de 18 milioane de lei pentru reno-
varea completă a unității. Fondul Național 
de Investiții (CNI) este responsabil pentru 
această investiție, fiind  anunțată deja pro-
cedura de achiziție publică pentru proiec-
tare și construcție.
 De asemenea, avansăm încet cu proiec-
tul bazinei de înot planificată lângă pârtia 
de schi. Consiliul local a aprobat proiectul 

printr-o hotărâre de consiliu, aceasta ur-
mând a fi realizat tot prin intermediul CNI. 
Primarul și-a exprimat speranța că piscina 
va fi finalizată în câțiva ani. 
 Garajul construit lângă dispensarul 
uman pentru serviciul de ambulanță va fi 
finalizat până la sfârșitul lui iunie. După 
cum a spus Mik József, construcția a trebuit 
să fie suspendată din cauza frigului, dar ar 
trebui să fie finalizată în câteva săptămâni. 
“Cu acest lucru vom finaliza activitățile 
din jurul dispensarului. Suntem constant 
în discuții cu specialiști pentru a extinde 
gama de servicii medicale specializate”, a 
explicat primarul.
 O veste foarte importantă este aceea 
că s-a ajuns la un acord cu Societatea 
Națională a Apelor Minerale (SNAM) pen-
tru preluarea clădirilor unor izvoare de apă 
minerală pe o perioadă de 15 ani.  Printre 
acestea se numără izvoarele Lázár (Izv. 6), 
László (Izv. 5), Boldizsár (Izv. 3), Kossuth 
(Izv. 10), Petőfi (Izv. 11). 
 „Întotdeauna a fost o problemă fap-
tul că aceste clădiri nu erau curățate și 
întreținute. Datorită preluării, putem chel-
tui legal bani pe aceste clădiri. În acest an, 
facem doar reparațiile cele mai necesare și 
pregătim planurile de proiectare pentru o 
renovare completă a acestor clădiri, pe care 
sperăm să o finalizăm în anul 2023.” 
 În ceea ce privește izolarea clădirilor 
de blocuri, nu s-a obținut niciun ban 
în cadrul programului PNRR. Așadar, 
deocamdată nu avem altă opțiune decât să 
realizăm aceste investiții din resurse pro-
prii. După cum a explicat primarul, vom 
începe cu izolarea blocului E3 de pe strada 
Pietrii pentru care va fi lansată în curând 
o procedură de achiziție publică. Locuitorii 
blocului vor contribui cu 20% din valoarea 
lucrărilor, sumă pe care o vor putea ram-
bursa în 24 de rate lunare. Suma exactă va 
fi comunicată în perioada următoare. 
 Au fost întâmpinate dificultăți în reno-
varea zonelor rezidențiale din jurul blocu-
rilor de apartamente. În cursul întocmirii 
proiectelor de execuție au apărut probleme 
legate de drepturile de proprietate, care tre-
buie rezolvate pentru ca să putem continua 
proiectul. 
 Pe lângă acestea, lucrăm din greu pen-
tru a ne asigura că spațiile noastre publice 
sunt în stare bună pentru sezonul turistic 
de vară.. Efectuăm mici renovări, plantăm 
flori și cosim iarba de pe spațiile publice. 
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Doamna învățătoare 
Cercel Ramona,
pentru dedicare, blândețe, munca asiduă, 
capacitatea de a îndeplini mai multe roluri, 
capacitatea de a vedea potențial în fiecare 
dintre noi, creativitate, răbdare, încurajare, 
corectarea greșelii urmărind mereu binele 

nostru, pentru acesti 5 ani, mulțumim!
 Gândurile noastre bune și calde se 
îndreaptă spre dumneavoastră și vă dorim 
doar bine și soare pe drumul vieții în con-
tinuare.
 Noi vom zbura, spre alte zări, sub în-
drumarea altor profesori, mentori, călăuze, 
modele, dar nu vom uita niciodată aceea 
unică femeie care a pus stiloul în mâinile 
noastre și a avut răbdarea să asculte bâl-

bâielile inocente în buchisirea primelor 
litere, pe ”doamna”. 
 A fost un timp frumos, un timp ino-
cent, un timp unic, care nu se va întoarce 
niciodată înapoi, nici pentru noi, nici pentru 
dumneavoastră. 
 Vă mulțumim pentru ca v-ați dăruit 
nouă cu toată inima. 

Cu mulțumire sinceră, clasa a IV-a A.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sărbătoarea Rusaliilor este cunoscută și 
sub denumirea de sărbătorea Cincizecimii 
sau a Pogorârii Duhului Sfănt peste Sfinții 
Apostoli. Este prăznuită la 50 de zile de la 
Învierea Domnului. Este menționată în 
Noul Testament, în special în cartea Faptele 
Apostolilor, în al doilea capitol. Aici se 
spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer 
ca un vuiet mare de vânt și Se împarte dea-
supra capului fiecăruia din cei prezenți, în 
chip de limbi de foc. De asemenea, se face 
pomenire de ea și în canonul 20 al Sinodu-
lui I Ecumenic de la Niceea, din anul 325.
 Rusaliile este sărbătoarea întemeierii 
Bisericii creștine, căci în aceasta zi, în urma 
cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol 
Petru, s-au convertit la creștinism circa 
3.000 de suflete, care au alcătuit cea dintâi 
comunitate creștină din Ierusalim (Fapte 
II, 41).
 Până către sfârșitul secolului al IV-lea 
și începutul secolului al V-lea, Cincizeci-
mea era o dublă sărbătoare: a Înălțării 
Domnului și a Pogorârii Sfântului Duh. 

În jurul anului 400, cele 2 sărbători s-au 
despărțit una de cealaltă, Cincizecimea 
rămânând numai ca sărbătoare a Pogorârii 
Sfântului Duh. 
 Sărbătoarea Cincizecimii este reactu-
alizată în chip duhovnicesc în cadrul 
Sfintei Liturghii. Ori de câte ori se rostește 
o rugăciune de invocare, de chemare 
a Duhului Sfânt peste creație și peste 
darurile din ea, cum ar fi pâinea și vi-
nul, la Sfânta Liturghie, de fiecare dată se 
reactualizează Cincizecimea. Prin lucrare 
Sfântului Duh, se șterge din noi păcatul și 
se lucrează asemănarea cu Dumnezeu. Nu 
întâmplător, la Utrenia duminicală, cântăm 
„Prin Duhul Sfânt toată făptura se înnoiește 
iarăși dobândind starea cea dintâi“. Să nu 
uităm că atunci când ne rugăm, Duhul 
Sfânt se roagă în noi „cu suspine negrăite“, 
după cum spune Sfântul Apostol Pavel.
 Descoperirea Duhului în chipul limbi-
lor ca de foc, arăta chipul îndoit al lu-
minii: luminător și mistuitor. El Se face 
lumină pentru oamenii curățiți de păcate 

și foc pentru cei necurați. Din momentul 
împărtășirii de Duhul Sfânt, ucenicii au 
început să vorbească în limbi neștiute de 
ei până atunci. Luminați de Duhul Sfânt, 
ei s-au făcut înțeleși de toți iudeii veniți 
din diverse locuri la Ierusalim, cu ocazia 
sărbătorii Cincizecimii - ziua primirii Legii 
de catre Moise, pe Muntele Sinai.
 Prezența Duhului în „chip de limbi 
ca de foc” a făcut posibil ca Apostolii 
să cunoască voia lui Dumnezeu și să o 
împărtășească celor prezenți în propria 
lor limbă, ca propovăduirea să nu rămână 
nelucrătoare.
 Limbile ca de foc sunt prezente și astăzi 
în Biserică. Pâinea și vinul devin Trupul și 
Sângele Domnului prin lucrarea Sfântului 
Duh. Fiecare hirotonie întru diacon, preot 
sau arhiereu e dovada prezenței Duhului. 
Prin harul Duhului Sfânt omul devine 
creștin și este încorporat în Trupul lui 
Hristos. Iertarea păcatelor mărturisite se 
face tot prin harul Duhului Sfânt.
 Există obiceiul ca în ziua de Rusalii, să 
se aducă în biserică frunze de nuc sau de 
tei, simbol al limbilor ca de foc, semne ale 
coborârii Sfântului Duh. Ele sunt binecu-
vântate și împărțite credincioșilor. Prezența 
acestor multe frunze la Sărbătoarea Rusali-
ilor sunt chipul darurilor Duhului Sfânt, 
daruri nenumărate, diverse și totuși unitare 
și unificatoare.
 Praznicul Rusaliilor, ca moment 
al întemeierii Bisericii, ne descoperă, 
totodată, valoarea eclesială şi sacramentală 
a mântuirii. Roadele obiective ale jertfei 
răscumpărătoare, asumate de Mântuitorul 
Hristos, se însuşesc deplin în Biserică, ce-
rul coborât pe pământ şi în sufletele noas-
tre.
 Să ne ajute Dumnezeu ca harul Duhului 
Sfânt să fie viu şi lucrător în viaţa fiecăruia 
dintre noi.
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SĂRBĂTOAREA RUSALIILOR

Pr. Nicolae Ciupudean



 În data de 6 mai 2022, în orașul 
Borsec, a avut loc etapa județeană a Olim-
piadei Naționale a Sportului Școlar - Cros, 
la care au participat elevi din tot județul 
Harghita. Este pentru prima data când se 
organizează la Borsec un eveniment spor-
tiv în cadrul Olimpiadei Naționale a Spor-
tului Școlar.

 

Ne bucurăm pentru acest lucru și suntem 
mândri că am adus acest concurs la Bor-
sec, într-o stațiune care este într-o continuă 
dezvoltare, într-un cadru natural.
 Activitatea a avut loc în spațiul verde 
din fața noului Centru Spa & Balneo 
Borsec, începând cu ora 12:00. La concurs 
au participat 80 de elevi din 20 de școli. 

Distanța traseului a fost în funcție de ca-
tegoria de vârstă, între 800 m – 1500 m.
 Din partea ISJ Harghita a fost prezent 
inspectorul de specialitate, Borbély 
Botond.
 Organizatorul evenimentului a fost 
prof. Avasicei Elena - profesor de educație 
fizică și sport al Liceului Tehnologic 
Zimmethausen din Borsec.
 Adresăm mulțumiri celor care au 
susținut desfășurarea acestui eveniment, 
atât din punct de vedere organizatoric 
cât și financiar: cadrele didactice și ele-
vii Liceului Tehnologic Zimmethausen, 
Primăria Orașului Borsec, Salvamont 
Borsec, Jandarmeria Montană, Serviciul 
de Ambulanță, Poliția din orașul Borsec 
și tuturor celor care au contribuit la buna 
desfășurare a concursului.
 Felicitări tuturor participanților și mult 
succes celor calificați la etapa națională.
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OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 
la Borsec

Profesor organizator și coordonator, Avasicei Elena 

Profesor coordonator, Avasicei Elena 

Recensământ: 
DOAR CÂTEVA LOCUINȚE VOR FI VIZITATE DE CĂTRE RECENZORI

 A început a doua etapă a 
recensământului din România: până pe 
17 iulie recenzorii îi vor vizita pe toți cei 
care nu au răspuns încă sau au completat 
incomplet chestionarul de recensământ 
online în faza de autocompletare care s-a 
desfășurat în perioada 14 martie - 27 mai. 
În prima etapă, rata de participare în Bor-
sec a fost extrem de ridicată: 93,5%.
 În rândurile următoare am dori să 
evidențiem câteva aspecte care trebuie lu-
ate în seamă cu ocazia vizitei recenzorului. 
Cel mai important lucru este să primiți re-
cenzorul cu încredere, să-l lăsați să intre 
în casa dumneavoastră și să răspundeți la 
întrebările pe care vi le pune. În cazul în 
care ora propusă de către recenzor nu este 
convenabilă, asigurați-vă că stabiliți un 

nou interval de timp la care sunteți sigur 
că vă puteți întâlni cu el. Este important 
să completați chestionarul pentru toate 
persoanele care locuiau în gospodărie la 
data de 1 decembrie 2021: copii, adulți, 
persoane în vârstă și cei care sunt plecați 
de acasă sau se află temporar în străinătate. 
De asemenea, e bine să verificați dacă s-au 
completat corespunzător datele privind et-
nia, limba maternă și religia. 
 Documentelor pe care trebuie să le 
aveți la îndemână cu ocazia vizitei recen-
zorului: în primul rând, veți avea nevoie de 
codul numeric personal (CNP) al fiecărei 
persoane care locuiește în gospodărie, in-
clusiv al minorilor. De asemenea, va trebui 
să cunoașteți anul de construcție a imo-
bilului în care locuiți și suprafața totală a 

camerelor din locuință. Cei care au studii 
superioare ar trebui să indice când, unde și 
ce studii au absolvit. 
 Informații privind programul recen-
zorilor din Borsec pot fi obținute de la 
primărie. 
 În privința participării în prima etapă 
a recensământului din România, trebuie 
să menționăm faptul că în Borsec aceasta 
a fost una extrem de ridicată. În total, 2127 
persoane au completat chestionarul online, 
ceea ce înseamnă o participare de 93,5%, 
prin care suntem pe locul patru în rân-
dul localităților din județul Harghita. Pe 
această cale, Primăria Borsec mulțumește 
locuitorilor din oraș pentru atitudinea 
pozitivă față de procesul de recensământ. 

 Sâmbătă, 14 mai 2022, a avut loc Faza Zonală a Olimpiadei 
Naționale a Sportului Școlar, Rugby, unde au participat elevi 
din județele Cluj, Mureș, Brașov, Covasna și Harghita.
 Județul Harghita a fost reprezentat de Liceul Tehnologic 
Zimmethausen din Borsec, cu elevi din clasele primare, care au 
obținut locul 4.
 Felicitări elevilor: Chisluca Mária-Roberta, Csibi Denisz József, 
Mihály Gergő, Péterffy Gergő Márton, Szabó András, Fazakas 
Ágota Nóra, Borsos-Krammer Luca-Sebastian, Fokt Szilard -
Milan, András Alexandru, Țifrea Constantin-Alin, Vas Narcisa 
Ioana pentru calificarea la etapa zonală Rugby.

Rédai Botond

foto: facebook.com / Liceul-Tehnologic-Zimmethausen-Szaklíceum

foto: facebook.com/primariaborsec
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 S-au acordat noi certificări Family-
Friendly la Borsec pentru Pista de Bob de 
vară și Poiana Zânelor.
 Am fost bucuroși de invitația primită 
din partea Visit Harghita de a participa la 
evenimentul organizat, joi, 6 mai 2022, la 
Odorheiu Secuiesc, în frumosul parc Mini 
Transylvania. La eveniment au partici-
pat: Bíró Barna-Botond - Vicepreşedinte 
Consiliului Județean Harghita, Răzvan 
Pascu - antreprenor și Consultant în 
marketing turistic,  Fazakas Szabolcs - 
reprezentant Legendárium, Szabó Károly 
-  director executiv ADI Harghita. Aceștia 
au rostit cuvinte frumoase despre turismul 
din județul Harghita, despre dezvoltarea 
județului.
 Vă prezentăm cele spuse de Răzvan 
Pascu, postarea este și pe pagina personală 
de facebook -  https://www.facebook.com/
RazvanPascu.ro:
 Ieri am fost invitat la o conferinta ce a 
avut loc la Odorheiu Secuiesc, pe terasa par-
cului Mini Transylvania, unde a fost deschis 
oficial sezonul turistic și au fost acordate 
certificări “Visit Harghita–Family Friendly”
unor hoteluri, pensiuni, restaurante și locuri 
de petrecere a timpului liber din județ.
 2022 a fost declarat Anul Gastronomiei 
în Harghita și vă anunț din start că dacă 
aveți de gând să ajungeți anul acesta pe-aco-
lo, pregătiți-vă să vă întoarceți cu mai multe 
kilograme înapoi. Mâncarea nu este bună, 
ci este foarte bună, iar secuii mănâncă greu 
și mult încă de la micul dejun. Nici astăzi 
nu am ratat gulașul la mama lui acasă, 
împreună cu pâinea cu cartofi. 
 De câte ori ajung în locurile astea, mă 
întorc la București încărcat pozitiv. Am 
scris atât de mult despre Secuime și despre 
Harghita și am călătorit de atâtea ori pe aco-
lo în ultimii ani, mi-am făcut atât de mulți 
prieteni acolo, pe care i-am promovat mult 
și din tot sufletul, iar secuii sunt foarte mân-
dri și foarte încântați când cineva vorbește 
despre locurile frumoase de la ei. Pentru că, 
deși ne-ar fi atât de simplu să scriem un luc-
ru bun de fiecare dată, alegem să nu prea 
vorbim despre lucrurile bune, ci să scoatem 
în evidență doar ce este mai rău. De aceea 
știrile negative din întreaga lume par atât 
de prezente peste tot: nu pentru că ar fi mai 
multe, nu există mai mult rău decât bine în 
lume, însă unii oameni scot mai vizibil și 
mai gălăgios răul la suprafață. 

 Când ajung în Harghita simt că mă 
întâlnesc cu oameni care mă admiră sin-
cer. Care îmi mulțumesc din privire (și din 
vorbe) că de 6 ani lupt cu multe mentalități 
ca să îi conving pe români că zona Secuimii 
este ca o comoară necunoscută, oameni care 
mă opresc să facă fotografii cu mine pentru 
că de peste tot de la știri și din comunitatea 
lor au aflat că este un „nebun” de român 
care își folosește notorietatea pentru a dis-
cuta și despre etnia lor, despre care în mod 
normal nu citești la știri decât dacă vreunul 
de acolo nu vinde pâine la magazin în limba 
română, dacă nu servesc mici în parcare 
la Kaufland, dacă nu le plac srilankezii la 

Ditrău sau dacă prind serviciile secrete 
vreun nebun care are planuri de afirmare la 
Ziua Națională a României. 
 Dar dincolo de politica centrală, care mă 
dezgustă pentru că transmite mesaje false și 
îi învrăjbește pe oameni, și dincolo de știrile 
panicoase pe care le vedem uneori la TV, 
acolo românii și secuii trăiesc în armonie, 
locurile alea sunt mai aranjate și mai curate 
decât aproape tot restul României, mânca-
rea este extrem de bună, peisajele sunt fabu-
loase, iar experiențele turistice pe care le vei 
trăi sunt unice și uneori chiar magice. Dacă 
ar fi să mă mut vreodată din București în alt 
loc din România, nu am nicio îndoială că în 
Secuime m-aș muta (Harghita, Covasna sau 
Mureș). Simt o energie bună acolo, și nu de 
curând, ci de ani de zile. 
 Și mai sunt 2 lucruri pe care le admir la 
secui: cuvântul lor pe care te poți baza, pre-
cum și unitatea lor. De câte ori i-am întâlnit, 
am avut mereu senzația că sunt foarte uniți, 
că se sprijină unii pe alții pentru binele co-
mun, ceea ce este greu de întâlnit în această 
lume tot mai singură în care ne afundăm. 
Plus că încrederea este ceva ce se câștigă 
greu și se pierde ușor, iar în Harghita am 
întâlnit mulți oameni de onoare, de la simpli 
angajați și până la proprietari de business-
uri. 
 #VisitHarghita și nu o să va pară rău!
Așteptăm în stațiunea Borsec toți oaspeții 
care caută cazare, restaurant, programe și 
obiective turistice Family – Friendly!

NOI CERTIFICĂRI FAMILY-FRIENDLY LA BORSEC

Sursa: CNIPT Borsec

foto:  Marton Julia - Dalma

foto:  Marton Julia - Dalma
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 Asociaţia de Dezvoltare Intercomuni-
tară Harghita (ADI Harghita) a organizat 
în perioada 3-6 mai 2022 un infotrip pen-
tru reprezentanți ai agențiilor de turism 
și turoperatorilor. Așadar grupul țintă a 
fost compus din reprezentanții agențiilor 
de turism touroperatoare și intermediare. 
Obiectivul infotripului a fost valorificarea 
potențialului turistic al județului Harghita 
ca destinație turistică atractivă și durabilă. 
Infotripul s-a desfășurat după următorul 
program: 
 Ziua 1 – 3 mai (marți) - ZONA CIUC: 
cazare la Hunguest Hotel Fenyő Confe-
rence & Spa *** din Miercurea Ciuc, Vizită 
la Centrul Memorial al Grănicerilor Secui 
din Frumoasa, B2B workshop cu antre-
prenorii și operatorii economici din tu-
rism, cină la restaurantul pensiunii Amadé 
din Siculeni
 Ziua 2 – 4 mai (miercuri) – ZONA 
GHEORGHENI: 
 Deplasare spre Borsec
 Experiențe la pista bob și vizită la Cen-
trul de Tratament din Borsec
 Sosire la locurile de cazare (Pensiunea 
Papa la Șoni, Vila Tischler)
 Prânz la Restaurantul Faló 
 B2B workshop la Restaurantul Speranța 
cu antreprenorii și operatorii economici 
din turism 
 Cină la restaurantul gastro-pensiunii 

Papa la Șoni
 Deplasare la locurile de cazare 
 Ziua 3 – 5 mai (joi) – ZONA ODOR-
HEI: deplasare spre Odorheiu Secuiesc, 
cazare la Septimia Hotel & Spa Resort 
**** din Odorheiu Secuiesc, participare la 
ceremonia de premiere a campaniei Visit 
Harghita Family Friendly, vizită la Parcul 
Mini Transilvania din Odorheiu Secuiesc, 
B2B workshop cu antreprenorii și operato-
rii economici din turism
 Ziua 4 – 6 mai (vineri) – ZONA 

GHEORGHENI (Gheorgheni, plecare    spre 
Gheorgheni, B2B workshop, plecare spre 
casă. 
 Pentru reprezentanți, programul a 
inclus: transport cu autocarul pentru 
programele organizate și cazare 3 nopți, 
regim de masă complete. Au participat 12 
reprezentanți de la diferite agenții de tu-
rism: 
ACENT TRAVEL & EVENT 
BUCUREȘTI
ACTIVE TRAVEL BRAȘOV 
CARPATHIAN TRAVEL CENTER SIBIU
CAMIRA EVENTS & TRAVEL 
BUCUREȘTI
CLASSY ROMANIA BUCUREȘTI
EXACT TOURS BUCUREȘTI
FANTASTIC TOURS BUCUREȘTI
HELLO HOLIDAYS BUCUREȘTI 
NORDIC TOURS BUCUREȘTI
MARY TOUR GRUP BUCUREȘTI
UNIQUE AU MONDE CONST.-
BUCUREȘTI
VILEXTUR RÂMN.VÂLCEA
 Dorim să le adresăm mulțumiri orga-
nizatorilor, membrilor ADI Harghita și ad-
ministratorilor și proprietarilor spațiilor de 
cazare și restaurantelor din Borsec, care au 
primit acest grup, fără a cere costuri pen-
tru serviciile oferite. Împreună, actorii în 
turism, au putut sta de vorbă, au schimbat 
păreri și cărți de vizită și sperăm că rezul-
tatele așteptate o să fie în favoarea întregii 
stațiuni.

foto: CNIPT Borsec

foto: CNIPT Borsec

CNIPT Borsec

INFOTRIP PENTRU REPREZENTANȚII AGENȚIILOR DE TURISM – 2022, 
ORGANIZAT DE ADI HARGHITA



 În zilele de 13-15 mai 2022, în Parcul 
Central din  Miercurea-Ciuc, a avut loc 
un eveniment major „Zilele familiei”. S-au 
adunat sute, chiar mii de persoane, care 
s-au bucurat atât de o vreme bună, cât și 
de evenimente culturale variate. Pe scena 
din parc s-au perindat formații de muzică 
populară și de muzică ușoară, fanfare, dan-
suri, iar pe scena mare din Piața Victoriei în 
fiecare seară a avut loc concerte de muzică 
ușoară cu formațiile Republic, Zanzibar, 
No Sugar, 4 S Street, Kowalsky, Codex 
...Un program inedit a fost „Degustarea 

de vinuri din Bazinul Carpaților” la care 
au participat în jur de 50 de producători 
de vinuri. Un program similar a avut loc 
și pentru prezentarea apelor minerale din 
județ. Într-un cort s-au prezentat apele 
minerale din Borsec, Sâncrâieni și Tușnad, 
iar într-un alt cort apele minerale din ju-
rul Ciucului, Casinului și chiar din județul 
Covasna. La fiecare cort s-a putut gusta din 
aceste ape. Tot aici au fost expuse obiectele 
din Muzeul Apelor Minerale de la Borsec și 
Tușnad. Pe un stand de cărți au fost expuse 
volume de cărți de specialitate.

 În ziua de 14.05.2022 a avut loc și un 
simpozion de ape minerale, unde profeso-
rul  universitar de la Universitatea SAPI-
ENTIA Szép Sándor a prezentat tema „De 
la îmbutelierea borvizului la îmbutelierea 
apei minerale”, iar prof. universitar Máthé 
István, tot de la Universitatea SAPIENTIA, 
a prezentat tema „Microbiologia apelor 
minerale”. Au fost prezentate microor-
ganismele care pot exista în ape. Borse-
cul a fost prezent cu o expunere despre 
„Apa minerală ca o componentă a vieții 
sănătoase”, prezentat de mine. Organizarea 
acestui segment a fost realizată de Universi-
tatea SAPIENTIA, coordonată de Dr. Incze 
Réka, de Consiliul Județean Harghita, de 
Agenția de Dezvoltare a județului Hargita 
și de Microregiunea Pogány-Havas. Spon-
zorii evenimentului au fost ROMAQUA 
GROUP S.A. Borsec, Perla Hargitei și 
Tușnad.
 N-au lipsit nici programele pentru co-
pii. Ei s-au bucurat de programe specifice, 
cum ar fi cățărarea, balansoare, tobogane, 
standuri cu dulcuri, cu jucării, iar pe scenă 
de formația ”Heti mese”.
 Au fost programe variate pentru toate 
vârstele.

 S-a născut în 1944. Este profesor la 
Facultatea de Istorie a Universității din 
București. Lucrările sale au apărut în 
România la Editura Humanitas, dar și 
în Franța. Au fost  traduse în engleză și 
germană. Este cel mai citit istoric român 
la ora actuală. În cele ce urmează vă vom 
prezenta cele mai importante volume 
apărute.
 Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr și 
ficțiune (1998). Este o lucrare întru totul 
personală. Tratează evenimentele istorice 
prin lumini imaginare.
 Două secole de mitologie națională 
(1999, 2011). Autorul vorbește despre 
națiune ca un mit al epocii moderne și 
pune întrebarea „și-a epuizat oare națiunea 
istorică, sau mai are încă un rol de jucat”?
România, țară de frontieră a Europei (2002, 
2012, 2015). Autorul încearcă să descrie 
România într-o singură carte. Întrebarea 
este, dacă se poate descrie o țară într-o 
singură carte. Trebuie citită și veți afla.
 De ce este România altfel? (2012). Is-

toricul constată în 2012 că „ceva nu merge 
în România, și nu doar sus în clasa politică, 
și nu doar de ieri, de alaltăieri”.
 Capcanele istoriei. Elita intelectuală 
română între 1930-1950. Această carte a 
ajuns la a 4-a ediție, deci prezintă un in-
teres deosebit, este un bestseller. Intelectu-
alii din acea vreme au trecut prin mai multe 
regimuri și au fost nevoiți să se acomodeze 
cu vremurile.
 Balcic. Micul paradis al României Mari 
(2014). Lucian Boia reconstituie Balcicul 
de odinioară, unde regina Maria în 1924 a 
construit un adevărat paradis.
 Primul Război Mondial. Controverse, 
paradoxuri, reinterpretări (2014). Este un 
eseu depsre Primul Război Mondial. Au-
torul pune întrebarea firească, când va 
fi elaborat  un manual de istorie comun, 
de istorici maghiari și români, similar cu 
manualul scris de francezi și germani? 
 Napoleon III cel neiubit (2014). Autorul 
face portretul unui personaj istoric de mare 
anvergură, care i-a dezbinat pe francezi, dar 

și pe istorici. Cartea a apărut și în Franța.
 Mihai Eminescu, românul absolut. Fa-
cerea sau desfacerea unui mit (2015). „Nu 
este o carte despre Eminescu, ci o privire 
asupra reprezentărilor poetului, un tablou 
sintetic al mitologiei eminesciene.”
 Un joc fără reguli. Despre imprevizibili-
tatea istoriei (2016).
 În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, 
frontiere, minorități (2017).
 Cum am trecut prin comunism. Primul 
sfert de veac. Memorii (2018). Cartea are și 
continuare. Al doilea sfârșit de veac.
 Întrebări și răspuns (sau prea multe 
răspunsuri), 2019. 
 Mitul democrației (2020). ”Democrația 
efectivă nu există și nu va exista niciodată. 
Este un mit.
        Lista cărților scrise și editate de Boia ar 
putea continua.  Dar este de ajuns pentru a 
face o impresie genearală atât despre autor, 
dar și despre verumurile care sunt descrise 
cu realism. Dacă citiți măcar una din cele 
enumerate, veți căuta să le citiți pe toate.
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foto: Farkas Aladár

LUCIAN BOIA

Farkas Aladár

Farkas Aladár

SIMPOZION DEDICAT APEI MINERALE 
în reședința de județ
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INFORMAŢII 
de stare civilă

Căsătorii
Sîia Florin și Márkos Tünde 28.05.2022
Decese 
Szentgyörgyvari Zoltan    05.02.1971-26.05.2022
Csibi Maria-Terezia  12.05.1953-21.05.2022
Vakkon Gizela  18.08.1934-18.05.2022
Ambrus Alexandru  11.07.1937-17.05.2022
Szabó Sándor  28.07.1942-17.05.2022
Marton Veronica  03.09.1943-15.05.2022

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Albul la mutare. Mat în două mutări!

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei 
de şah din ziarul local Izvoarele din luna 
aprilie 2022.
 1Db7!!+-Cxb7 
 2Cc6+-Ra8 
 3axb7-Rxb7 
 4Txa7#
 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 Prom-
ovare Turistică din Borsec sau prin email la 
adresa: turism.borsec@gmail.com).

* Turn=T / Cal=C / Nebun =N / Damă=D
 Rege=R Pionii nu se însemnează doar câmpul  
 unde mută!!!

Colectarea selectivă 
a deșeurilor  din 
poartă: luni 20 iunie 
2022.

CALENDAR EVENIMENTE 2022


