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 Continuăm prezentarea proiectului 
integrat al cărui contract de finanțare 
a fost semnat în luna aprilie al aces-
tui an. În primul episod am scris de-
spre reabilitarea Liceului Tehnologic 
Zimmethausen, în această a doua par-
te vom relata despre lucrările care au 
legătură cu modernizarea infrastructu-

rii de drumuri și a spațiilor publice. 
 Se va efectua reabilitarea și constru-
irea drumurilor de acces la locuințele 
sociale care vor fi realizate în cadrul 
proiectului. Totodată, proiectul preve-
de reabilitarea unor drumuri de acces 
(străzi) în cadrul localității: porțiunea 
dintre strada Nouă şi Nadăşa, a 

străzilor Minei, Mesteacănului, Făget, 
Mezei și construirea infrastructurii de 
drum și trotuare în Poiana Mare, către 
zone care au un potențial turistic ridi-
cat, contribuind astfel în mod direct 
la dezvoltarea economică a orașului. 
Lungimea totală a drumurilor reabili-
tate va fi de aproximativ 4 km. 

  Mai multe clădiri și spații publice vor fi reabilitate în Borsec prin Programul Operativ Regional (POR), proiectul 
integrat fiind în valoare de 31 de milioane de lei. Prin acest proiect se vor realiza o serie de investiții majore, printre 
acestea numărându-se reabilitarea și construirea unor drumuri în lungime totală de 4 kilometri, respectiv reabili-
tarea a mai mult de 22 de mii de metri pătrați de spații publice.

POSTUL ADORMIRII 
Maicii DoMnului

ATELIER - EXPOZIŢIE 
organizată din desenele copiilor

ZILELE ORAŞULUI BORSEC
2021

 foto:  statiuneaborsec.ro
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 Păcălit și umilit de vulpe, ursul s-a re-
tras în locuri neumblate din munți, chiar 
și prin zona Borsecului. Stătea cuminte 
și se hrănea cu zmeură și trifoi, dar nu 
îndrăznea să vină la cumpărături în oraș. 
Dacă întâlnea vreun om prin pădure se 
despărțeau amiabil și fiecare pleca în 
treaba lui. După un timp, la ordinul celui 
mai mare vânător, urșii au fost hăituiți și 
trimiți în fața puștii sale. 

 Tăierile masive din ultima vreme l-au 
apropiat mult pe om de urs, iar ca să arate 
că le pasă de floră și faună conducătorii 
n-au îmbrățișat obiceiul tovarășului și au 
interzis vânătoarea. Ursul s-a bucurat. 
 În timp ce populația țării scade 
datorită migrației în străinătate și 
involuției natalității, populația urșilor 
a crescut fără margini. Suntem țara cu 
cel mai mare număr de urși din Europa. 
Urșii s-au trezit însă ca nu mai au hrană. 

 O fabrică de bere l-a proclamat rege, 

dar regele tot flămând era, așa că a ieșit 
la stradă. Dar puțini i-au aruncat resturi 
– așa fac mulți cetățeni. Atunci a început 
să caute prin tomberoane, împărțind 
frățește locațiile cu semenii săi. A simțit 
mirosuri plăcute prin curțile oameni-
lor și a dat iama la păsări, porci, prin 

bucătării, garaje și grajduri, cămări cu 
borcane, frigidere ș.a.

 Borsecenii sunt stresați și apelează 
frecvent la 112. Jandarmii, poliția și 
autoritățile locale pornesc în alungarea 
lor. În frumoasele parcuri de joacă co-
piii sunt păziți cu atenție, iar turiștii 
care îndrăznesc să parcurgă traseele din 
zonă își semnalează prezența cu fluiere 
și vuvuzele, iar majoritatea se opresc în 
Poiana Zânelor. Zilele acestea am întâlnit 
un turist din Londra care chiar voia să-l 
vadă pe urs. La TV zilnic apar știri cu in-
vazia urșilor. 

 Recent s-a dat o ordonanță... Credeți 
că se rezolvă problema? Sau acceptăm 
situația ca și cum bietul urs s-ar răzbuna 
și nu mai acceptă umilința pricinuită de 
vulpe, acum de la om?

 Ce ne facem doamnelor și domnilor? 
Qui prodest?

 În plus, în spatele primăriei vor fi 
amenajate locuri de parcare, terenul de 
joacă și terenul de sport vor fi reconstru-
ite împreună cu spațiul curții grădiniței 

din apropiere. În același timp vor fi 
amenajate spațiile verzi apropiate izvoru-
lui Kossuth și fostei vile nr.55, precum și 
zonele din spatele bisericii ortodoxe și de 

lângă terenul de sport Kerek. Pe aceste 
situri vor fi construite terenuri de tenis, 
locuri de joacă, alei. În spatele bisericii 
ortodoxe se va construi și un amfiteat-
ru unde se vor putea organiza diferite 
evenimente culturale și de divertisment. 
Suprafața spațiilor publice care vor fi 
renovate depășește 22 de mii de metri 
pătrați. 
 „Vrem să ne asigurăm că nu există 
nici-o stradă în Borsec care să nu fie 
acoperită cu asfalt sau cel puțin cu pavaj. 
În același timp, prin renovarea spațiilor 
publice, dorim să oferim spații de cali-
tate  pentru petrecerea timpului liber 
și desfășurarea de activități sportive 
atât rezidenților, cât și turiștilor care ne 
vizitează. Aș dori, de asemenea, să sub-
liniez faptul că pe suprafețele reabilitate 
și pe porțiunile de drum asfaltate se va 
construi și infrastructura iluminatului 
public” – a explicat primarul József Mik.   
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RĂZBUNAREA URSULUI!!! ...

Profesor Claudiu Morariu
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Rédai Botond

 foto:  statiuneaborsec.ro

 foto:  statiuneaborsec.ro



  Fitoterapia este o ramură a terapiei naturiste care 
folosește plantele și preparatele din plante pentru tratarea 
bolilor. Este o știință care vine în ajutorul medicinei. 
 Pe vremuri, oamenii de rând cunoșteau plantele medici-
nale și le foloseau cu succes în tratarea diferitelor boli. Cu 
timpul a scăzut intersul pentru aceste procedee. Astăzi, însă 
este un interes mai mare pentru cunoașterea și folosirea plan-
telor medicinale. Apreciem inițiativa școlii din Borsec privind 
atragerea elevilor în cunoașterea și folosirea acestora. Depre-
siunea Borsecului este bogată și în plante medicinale. Merită 
să le cunoaștem. Fiind în toiul verii vă informăm doar despre 
acele plante care se pot culege în această perioadă.
 Afin. Frunzele se pot culege toată vara, iar fructele în iulie 
și august. Ceaiul are un efect hipoglicemiant. Fructele are un 
efect antibiotic (diaree). Este un remediu casnic în enteroco-
lite. Consumarea fructelor crește capacitatea de acomodare a 
ochiului față de condițiile de slabă luminozitate.

 

 Postul Adormirii Maicii Domnu-
lui începe pe 1 august și are o durată de 
două săptămâni (1-15 august). Lăsata 
secului pentru postul Adormirii Maicii 
Domnului se face pe data de 31 iulie. În 
cazul în care 31 iulie este în zi de miercuri 
sau vineri, se lasă sec în seara zilei de 
30 iulie și postul începe pe 31 iulie. 
Anul acesta, Postul Adormirii Maicii 
Domnului începe pe 1 august. În termini 
populari, este cunoscut și sub denumirea 
de Postul Sfintei Marii sau Sântamariei.
Este un post care îi pregătește pe creștini 

pentru cele două mari praznice din luna 
august: Schimbarea la Față (6 august) 
și Adormirea Maicii Domnului (15 au-
gust).
 Originea acestui post a fost fixată în 
secolul al V lea când s-a dezvoltat cul-
tul Maicii Domnului. La început durata 
postului Adormirii Maicii Domnului era 
diferită pentru creștini, cei din Antio-
hia posteau o zi, pe 6 august , în vreme 
ce la Ierusalim acest post ținea opt zile. 
Existau și creștini care posteau toata luna 
august, în vreme ce alții posteau în luna 

septembrie. Uniformizarea datei și a du-
ratei postului a avut loc în secolul al XII-
lea, la sinodul local din Constantinopol 
(1166), condus de patriarhul ecumenic 
Luca Crysoverghis. Aici s-a stabilit ca 
acest post să fie ținut începând cu 1 au-
gust și să se termine pe 15 august, ziua 
prăznuirii Adormirii Maicii Domnului.
 Pe tot parcursul postului Adormirii 
Maicii Domnului vom cânta, în fiecare 
zi după masă, cele doua Paraclise ale 
Fecioarei Maria, iar în ajunul praznicu-
lui, Prohodul Maicii Domnului.
 Postul Adormirii Maicii Domnului 
înseamnă înfrânare nu doar de la anu-
mite alimente, ci de la tot ce ne desparte 
de Dumnezeu. Dacă ne ținem departe 
de anumite mâncăruri, să ne ținem de-
parte și de păcate. Să nu ne întristăm că 
pierdem satisfacția pe care ne-o aduce 
hrana de “dulce”, căci prin reținerea de la 
ea vom fi părtași unor daruri care ne fac 
moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu.
Faceți din rugăciune mâncare pen-
tru vremea postului și veți vedea cât de 
hrănitoare și de ieftină este adevărata 
mâncare de post. Nu vă îndemn la o 
postire peste puterile dumneavoastră, ci 
doresc să vă atrag atenția că postul are 
nevoie și de rugăciune. 
 Post cu bucurie!
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POSTUL ADORMIRII MAICII DOMNULUI

Pr. Nicolae Ciupudean

FITOTERAPIE
PLANTELE MEDICINALE DIN BORSEC

 foto: fitoterapiakalauz.hu
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 Crețișoară. Crește prin pajiștile de 
altitudine, în poieni și locuri stâncoase. 
Înflorește din luna iunie până în septem-
brie. Florile sunt mărunte, verde-gălbui. 
Ceaiul se folosește pentru gargară în fa-
ringite având efect antibiotic. Frunzele se 
așează pe răni purulente.

 Izmă creață. Ceaiul din frunze se 
folosește în dureri de stomac, balonări. 
Îmbunătățește digestia și apetitul, are 
efect spasmolitic.

 Măcriș.  Crește în locuri ierboase mai 
umede, în pajiști, pășuni, lângă drumuri. 
Se folosește pentru tratarea diareei.

 Brusturul. Crește lîngă drumri, 
șanțuri. Înflorește din iulie până în sep-
tembrie. Din punct de vedere terapeutic 
se folosește rădăcina, care se recoltează 
toamna. Se recomandă pentru tratamen-
tul afecțiunilor dermatologice (plăgi, 
erupții cutanate, mâncărimi). 

 Captalanul. Se întâlnăște pe malul 
apelor curgătoare și de-a lungul pâra-
ielor montane. Ceaiul se folosește în 
afecțiunile căilor respiratorii. Frun-
zele proaspete se întrebuințează pen-
tru pansarea inflamațiilor, a rănilor și a 
supurațiilor.

 Cicoare. Apare pe câmpuri, pășuni, 
lângă drumuri, în locuri necultivate. 
Înflorește din luna iulie până în septem-
brie. Ceaiul de cicoare mărește cantitatea 
de bilă extractivă.
 

 Coada șoricelului. Crește prin fânețe 
mai umede, în tufărișuri, lângă drumuri. 
Se folosește pentru acțiunea antiimfla-
matoare, antibiotică. Unguentele se fo-
losesc în tratarea mâncărimii. Ceaiul are 
efect calmant în cazul inflamațiilor mu-
coasei gastrice sau al ulcerului gastric și 
duodenal.

 Coada calului. Crește pe locuri 
umede, la marginea apelor curgătoare, 
pe ogoare, râpe argiloase. Extractele se 
prepară prin fierbere timp de 10-15 mi-
nute. Are un efect diuretic și slab dezin-
fectant. Sunt utilizate în calculoză renală.
 

 Coacăz negru. Frunzele au un efect 
diuretic și hipotensiv. Fructele conțin 
vitamina C. Vinul din coacăze negre are 
efect hipertensiv.
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Farkas Aladár

 foto: paradisverde.ro

 foto: sanatatesinatura.info

 foto: efamilia.ro  foto: gastroabc.hu  foto: gradinaistorica.ro

 foto: carteasanatatii.ro  foto: seminte1.eu

 foto: sfatnaturist.ro  foto: csid.ro



 SC Dezvoltară Urbană pune la 
dispoziția locuitorilor din Borsec 
„Cardul Borsec”, prin care se acordă re-
duceri persoanelor care își au, la mo-
mentul cererii, reședința în localitatea 
Borsec pentru utilizarea pârtiilor de schi 
şi a pistei de bob de vară din cadrul Com-
plexului de Schi “Speranţa”.
 Cardul poate fi solicitat prin comple-
tarea unei cereri la Centrul Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică Bor-
sec. Pentru eliberarea cardului se plătește 
o taxă de 10 lei.
 Regulamentul complet al promoției 
poate fi citit accesând website-ul: https://
statiuneaborsec.ro/ro/Documente-21 sau 
la Centrul de informare turistică.
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Móga Renáta

VĂ AȘTEPTĂM ÎN CONTINUARE SĂ SOLICITAȚI 
„Cardul Borsec”!

 
 
 
 

În data de 27 iulie a fost organizat 
expoziția de desene a acelor copii care 
în perioda 5 – 16 iulie 2021 au partici-
pat  la programul “Atelier – activități de 
creație artistică plastică” organizat de 
Fundația Pro Borsec în parteneriat cu 
Palatul Copiilor Miercurea Ciuc / fili-

ala Toplița.
 Activitatea cu durata de 10 zile a 
fost găzduită de Liceul Tehnologic 
Zimmethausen. Participanții au fost ele-
vii cercului de sculptură modelaj care 
funcționeză în localitate. Din lucrările 
realizate de copii s-a organizat această 

expoziție.
 “Este necesar organizarea de pro-
grame prin proiecte, pentru că aşa putem 
analiza nevoile adevărate ale copiilor, 
ale unor grupuri. Programele în timpul 
vacanţei pot oferi educație în plus faţă 
de programa școlară. În 2019 ideea a 
fost să constituim un grup de copii care 
simt o oarecare pasiune faţă de creativi-
tate. Astăzi ATELIERUL a ajuns la a III 
- a  ediție.  Celor pasionați de artă sin-
gura activitate pe săptămână asigurată 
de școală pare a fi insuficient. Rolul nos-
tru începe aici: constituirea, formarea și 
promovarea acelor grupuri care vor să 
facă pictură, desen, sculptură. A petrece 
câteva ore pe zi desenând s-a dovedit a fi 
eficient” - au fost cuvintele d-lui Moga la 
vernisajul expoziței.
 În continuare a fost argumentată 
necesitatea funcționării unui atelier de 
creație pentru copii și tineri, funcționarea 
acestuia fiind asigurată prin parteneriat 
cu școala din localitate.
 La activitățile organizate au participat 
28 de persoane din localitate realizând 96 
de picturi.
 Evenimentul a fost finanțat de 
Fundația Communitas.

ATELIER 
EXPOZIȚIE ORGANIZATĂ DIN DESENELE COPIILOR

 foto: Pethő Csongor

 foto:  facebook/primariaborsec
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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII      INSTITUTUL NAȚIONAL   CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUAREA ȘI CENTRUL REGIONAL DE   SIGLA ȘI NUME DSP 

        DE SĂNĂTATE PUBLICĂ          PROMOVAREA STĂRII DE SĂNĂTATE         SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU 
 

Material destinat populației generale.  
Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate al Ministerului Sănătății - pentru distribuție gratuită 

CNEPSS 

CAMPANIA "Nici o zi fără activitate fizică !" 

 
 

Living Sports Healthy Life

Beneficiile activității fizice

Stimulează abilitățile de gândire, învățare și 
judecată, scade riscul de depresie și anxietate

Îmbunătățește sănătatea mintală

Reduce riscul  de diabet zaharat tip 2, a unor 
cancere : vezică urinară, sân, uter, esofag, 
stomac,colon, rinichi

Contribuie la prevenirea unor boli cronice

Reduce riscul de mortalitate de toate cauzele

Ameliorează starea de sănătate a organismului

Tonifică musculatura respiratorie, iar respirația 
devine mai eficientă

Îmbunătățește activitatea respiratorie

Reduce riscul de hipertensiune arterială, boli 
coronariene, accident vascular cerebral

Îmbunătățește activitatea cardiacă

Reduce riscul de căderi, precum și de fracturi 
de șold sau vertebrale; 

Îmbunătățește sănătatea oaselor

Copii sub 5 ani 
Peste 180 de minute/ zi de 
activitate fizică de orice intensitate, 
dintre care cel puțin 60 de minute să 
fie activități fizice de intensitate 
moderată până la viguroasă. 

Copii 5 – 17 ani 
Peste 60 de minute/ zi de activitate 
fizică de intensitate moderată până la 
viguroasă .  
Cel puțin de 3 ori pe săptămână – 
activitate fizică viguroasă.  
 

Adulți între 18-64 ani 
Peste 20-40 de minute/ zi de 
activitate fizica de intensitate 
moderată sau 75-150 de minute de 
activitate fizică de intensitate 
viguroasă pe săptămână sau  o 
combinație între cele două.  
 

Recomandări OMS (2020): 

Adulți peste 65 ani 
20-40 de minute/ zi de 
activitate fizica de intensitate 
moderată sau 75-150 de minute 
de activitate fizică de intensitate 
viguroasă pe săptămână sau  o 
combinație între cele două.  
 

Femei însărcinate și 
postpartum, fără 
contraindicații 

Peste 20 de minute/ zi de 
activitate fizică de intensitate 
moderată.  
 

Persoane cu afecțiuni cronice  
Peste 20-40 de minute/ zi de 
activitate fizica de intensitate moderată 
sau 75-150 de minute de activitate 
fizică de intensitate viguroasă pe 
săptămână sau  o combinație între 
cele două.  
 

Copii și adolescenți  
cu dizabilități 

Peste 60 de minute/ zi de activitate 
fizică de intensitate moderată până la 
viguroasă. Cel puțin de 3 ori pe 
săptămână – activitate fizică 
viguroasă.  
 

Adulți cu dizabilități 
Peste 20-40 de minute/ zi de 
activitate fizica de intensitate moderată 
sau 75-150 de minute de activitate 
fizică de intensitate viguroasă pe 
săptămână sau  o combinație între 
cele două.  
 

IULIE 
2021 

Activitate fizică MODERATĂ - mers în 
ritm rapid, dans, grădinărit, activități 
casnice, implicare activă în activități 
sportive cu copiii/plimbatul animalelor 
domestice, transportul/ mutatul 
greutăților sub 20 kg. 

Activitate fizică INTENSĂ - alergat,  
urcatul rapid al unui deal, ciclism în ritm 
rapid, aerobic, înot rapid, sporturi și 
jocuri de competiție (fotbal, volei, 
baschet, hochei),  săpat,      transportul/ 
mutatul greutăților peste 20 kg. 
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Colectarea selectivă 
a deșeurilor  din 
poartă: luni 16 august 
2021.

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Albul mută și dă mat în patru mutări!

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din 
ziarul local Izvoarele din luna iunie 2021. 
 1Cd6+-Rf8
 2 De8+-Rg7 
 3 Cf5+!-exf5 
 4 Dg8# 
 Rezolvare: Vodă Costel
 
 Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi pasio-
nații de şah sunt rugați să ne dea soluțiile pentru re-
zolvarea problemei (la Centrul Național de Informare 
și Promovare Turistică din Borsec sau prin email la 
adresa: turism.borsec@gmail.com). 
 Rezolvarea diagramei se va publica în numărul 
următor al ziarului local Izvoarele.

 Istoria interbelică a Borsecului în lu-
mina ziarelor
 -1931. În 18.10. Gazeta Mureșului 
informează cititorii că s-a dizolvat consiliul 
(au demisonat atât primarul, viceprima-
rul și 6 membri). Se numește un consiliu 
interimar: președinte: Gheorghe Passat, 
membrii Mihai Puiu, Ionescu Matei, Ei-
gel Mihai și Vadász Mihai. Ulterior (1.11) 
Gh. Passat a fost numit primar, notarul era 
Alexandru Szentpáli.
 -În 1932 se modifică compoziția 
comisiei interimară: Mihai PUIU, mem-
brii: Francisc Wakkon, Petru Blaga, Gh. 
Kolbert, Leopold Wultzer, casier Mihail 
Vaszi.
 - În 7. februarie s-a organizat un bal 
pentru ajutorarea șomerilor și familiilor 
sărace.  
 - În 14 februarie s-a organizat o licitație 
în pădurea Verőfény. 
 - În 21. februarie altă licitație pentru 
vânzarea materialului lemnos în pădurea 
Bánffy.
 - 

În 8 mai s-a organizat o licitație pentru ar-
endarea unui teren de vânătoare. Prețul de 
strigare era 1 200 lei.
 - În 29. mai ziarul Glasul Mureșului 
informează cititorii depre serbarea zilei de 
10 mai (ziua Regelui). Învățătoare Elena 
Passat a organizat spectacolul cu copii. 
Slujba a fost oficiată în biserica ortodoxă 
de către preotul Gh. Passat. A ținut discurs 
șeful postului de jandarm Tichindelean 
Iordan. La izvorul Miron Cristea au con-
tinuat programul. Imnul regal a fost into-
nat de fanfară.
 - În 10. iulie s-a făcut inspecție la 
secția de jandarmi. Posturile de pe șoseaua 
serpentină s-au găsit în perfectă ordine.
 - Glasul Mureșului din 30 octombrie 
informează cititorii că preotul Gh. Passat 
într-un an a ridicat lângă administrația 
băilor o frumoasă biserică din lemn, 
acoperită cu șindrilă. Interiorul a fost 
zugrăvit de pictorul bisericești Belizarie. 
 - În 1933, în urma alegerilor  devine 
primar cu 382 voturi Mihai Puiu (Glasul 
Mureșului din 5. 02.). Reîncepe activitatea  
cercului cultural ”ASTRA” din Borsec.
 - În 26. 03. se anunță fuga lui Kreppel 
István șeful oficiului poștal cu banii aflați 
in caseria oficiului poștal.
 - În 7. 05. Banca Crisoveloni care 
finanțează băile a schimbat întrgul perso-
nal de administrație.
 - În 3. 09. Episcopul Comșa al Aradului 
la Borsec.
 - În 10. 09. notarul Al. Szentpali a fost 
mutat la Bibor.

 - În 1934 primarul localității este 
Alexandru Kolbert, iar notarul Ioan 
Drăgan.
 - În 11. 02. s-a acordat bisericii orto-
doxe 2 000 lei.
 - Din 25. 02. președintele Comitetu-
lui interimar a devenit Traian Buciuman. 
Membrii: Bajkó Grigore, Al. Kolbert, 
Teodor Rugină, Ludovic Siklódi.
 - În 8. 04. se constituie moul Comitet 
inerimar: președinte dr. Ioan Borgovan, 
vicepreședinte Tr. Buciuman, membrii: 
Bajkó Grigore, Al. Kolbert șiTeodor 
Rugină.
 - În 10. 06. s-a înaintat un memoriu 
de protest din partea comunelor Bilbor, 
Borsec, Corbu, Subcetate, Sărmaș și 
Gălăuțaș în care cer trecerea de la județul 
Mureș la județul Ciuc.
 - În 13. 06. a avut loc alegeri locale.
 - În 24. 06. se anunță schimbarea pri-
marului. Învățătorul Gh. Passat care era și 
director de școală și preot devine și primar.
 - În 29. 07. a avut loc 2 licitații pentru 
vânzarea lemnelor: în Tinoave și Kupáș.
 - 1935. 3. 03. Cristea Vasiliu este noul 
director al școlii primare. Au organizat 
o serbare pentru fondul de întreținere a 
școlii.
 - 1936. 15. 12. Gh. Passat a fost numit 
membru de drept în Consiliul comunal.
 - 1937. 15. 08. Episcopul dr. Nicolae 
Colan, episcopul Vadului, Feleacului și 
Clujului la Borsec în 6. 08.
 -În 1. 12. se anunță că și la Borsec este 
activă ”Fundația Regală Principele Carol”.

ISTORIA INTERBELICĂ A BORSECULUI ÎN LUMINA ZIARELOR

Informaţii 
de stare civilă

Nașteri
Melinte Alex Claudiu 17.06.2021
Ferencz Denisz 21. 06. 2021

Căsătorii
Rădulescu Florin și Bozdog Adela-Elena        
04.07.2021
Papp István-Alpár și Osváth Éva                      
10.07.2021
Gabor Olimpiu Grigore și Simó Maria-
Magdolna-Ilona  
31 iulie 2021

Decese
Santus Elisabeta 
20.08.1935-25.07.2021
Köllő Ileana 
07.02.1954-24.07.2021
Mathe Maria 
13.02.1949-22.07.2021
Rotaru Katalin-Ilona 
15.11.1957-14.07.2021
Zudor Endre 
17.12.1961-14.07.2021
Nagy Maria 
03.06.1970-12.07.2021
Nagy Maria 
24.02.1951-08.07.2021
Csibi Imre 
02.04.1960-29.06.2021

Farkas Aladár



Pagina 8.                                                                                                                                                                                                                                             Izvoarele / VII/ 7

statiuneaborsec.ro

PRIMĂRIA ORAŞ BORSEC                                                                                                 ISSN  2601 - 1018
STR. CARPAŢI, NR. 6/A
Redactori: Nicolae Ciupudean, Daniela Hângan, Vodă Costel, Rédai Botond, Fazakas Emese
Tehnoredactare: sc artmobil - group srl
Tipografia: F&F INTERNATIONAL - Gheorgheni


