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 Peste 80% din energia utilizată pentru iluminatul public în  Borsec va fi economisită prin programul de modern-
izare a cărui implementare a început zilele trecute.

Continuăm reabilitarea 
TERMICĂ A BLOCURILOR

ne oCupăm în mod Constant 
DE PROBLEMA URȘILOR!

sport la 
CEA 1 BORSEC FESTIVAL

 foto: statiuneaborsec.ro

A început reabilitarea 
ILUMINATULUI PUBLIC

 Prin această investiție, primăria a 
achiziționat 680 de corpuri noi de ilu-
minat, de tip LED, care vor fi montate 
pe fiecare stâlp deja existent, înlocuin-
du-se lămpile vechi. Randamentul noi-
lor corpuri de iluminat variază de la 22 
kw la 70 kw și au un consum anual de 
energie de 19077 kw, care este cu 86% 
mai mic decât consumul anual al siste-
mului de iluminat actual. Funcționarea 
eficientă va fi facilitată și de un sistem 
modern cu telecomandă, instalat tot în 
cadrul proiectului.

 Valoarea totală a proiectului 
finanțat de către Ministerul Mediului, 
Apelor și Pădurilor este de 1.034 mili-
oane de lei, din care aproape 500 de mii 
de lei reprezintă valoarea sumei ne-
rambursabile, iar diferența trebuie să 
fie suportată de către primărie.
 Ministerul, prin Administrația Fon-
dului pentru Mediu (AFM), a lansat 
în 2020 programul destinat dezvoltării 
iluminatului ecologic în orașele și co-
munele din țară.  Programul este mul-
tianual, iar bugetul stabilit pentru 2020 

a fost de 384 milioane lei, pentru 2021 
finanțarea a fost de 500 milioane lei, iar 
pentru 2022 valoarea totală a bugetului 
alocat de către minister este tot de 500 
milioane lei. Prin program, localitățile 
din România vor putea înlocui corpu-
rile de iluminat cu consum ridicat de 
energie electrică cu corpuri de iluminat 
cu LED. Totodată, administrațiile vor 
putea achiziționa și sisteme de dim-
ming/telegestiune, care permit reglarea 
fluxului luminos.

Rédai Botond



 Mai multe clădiri publice din Borsec 
vor fi încălzite printr-un sistem pe bază 
de biomasă a cărui construcție a început 
zilele trecute. Investiția de peste un mi-
lion de lei este realizată din fonduri euro-
pene.
 După mai multe luni de incertitudini, 

proiectul de instalare a unui sistem de 
încălzire pe biomasă pentru mai multe 
clădiri publice a ieșit din impas. Proiec-
tul 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. 
 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 în trepte. Combus-
tibilul utilizat va fi tocătură de lemn, iar 
circulația agentului termic va fi asigurată 
prin țevi pe-xa preizolate, montate sub 
pământ, agentul termic utilizat fiind gli-
colul. Conductele exterioare de distribuție 
se vor racorda la instalațiile de căldură deja 
existente în clădirile în cauză.
 Primarul Mik József a declarat că 
doar după o a treia procedură de achiziție 
publică s-a găsit un contractant pen-
tru acest proiect. În acest scop valoarea 
lucrărilor a fost majorată cu 16%, aceasta 
ridicându-se acum la 1,5 milioane de lei. 
Termenul de finalizare a lucrărilor este de 
24 luni.
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Au început lucrările de construcție 
LA SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE PRIN BIOMASĂ

 Reluăm programul de reabilitare 
termică a blocurilor din Borsec, fondurile 
necesare vor fi asigurate, deocamdată, din 
bugetul primăriei. În stațiunea turistică 
au mai rămas de reabilitat trei imobile, 
lucrările vor începe la una dintre ele.
 În anii precedenți, ca parte a Programu-
lui național privind creșterea performanței 
energetice a blocurilor de locuințe, au fost 
renovate 6 blocuri. Lucrările au inclus
izolația externă, precum și înlocuirea fe-
restrelor vechi cu unele de tip termopan. 
Costul investiției de 2,66 milioane de 
lei a fost finanțat în proporție de 50% de 
Guvernul României, 30% din suma totală 
a fost asigurată de primărie, în timp ce 
contribuția asociațiilor de locatari a fost 
de 20%. Reabilitările termice nu s-au putut 
continua, deoarece nu au fost găsite fon-
duri guvernamentale în acest scop, iar 
orașul nu a primit nicio finanțare prin pro-
gramul PNRR lansat în acest an.
 Pentru a ieși din impas, primăria a de-
cis să rezolve din resurse proprii izolarea 
termică a unui bloc de locuințe, consiliul 

local adoptând o hotărâre în acest sens în 
ședința ordinară din luna iulie. Este vorba 
despre blocul E3 de pe strada Pietrii, a 
cărui renovare termică a și început zilele 

trecute. Valoarea investiției este de 520 mii 
lei, din care locatarii imobilului vor plăti 
15%, adică 78 de mii de lei, suma ce va fi 
achitată în 24 de rate lunare.

CONTINUĂM REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR

 foto: statiuneaborsec.ro
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 În ultima vreme, s-a observat un 
număr tot mai mare de urși în zona 
administrativă a orașului Borsec. Ani-
malele sălbatice au putut fi observate 
în Poiana Zânelor și în zona pârtiei de 

schi, iar ocazional apăreau și în centrul 
orașului. Suntem conștienți de gravitatea 
situației,  folosim toate mijloacele legale 
pentru a controla fenomenul. 
 Pentru combaterea acestui fenomen am 

luat măsurile prevăzute în H.G. 81/2021, 
adoptată de Guvernul României anul tre-
cut: am înființat echipa de intervenție, am 
semnat contract cu o asociație de vânătoare 
și cu un medic veterinar. În același timp, 
primăria a achiziționat o armă de tranchi-
lizat urşi, iar Romaqua Group a sprijinit 
eforturile noastre prin donația a două cap-
cane și a unei cuști de transport. 
 Dorim să subliniem faptul că este foar-
te importantă pentru noi protecția vieții 
umane și a proprietăților publice și pri-
vate. Depunem toate eforturile posibile ca 
și turiștii care vizitează orașul Borsec să 
se simtă în siguranță. În acest scop, avem 
echipaje de la Jandarmerie care patrulează 
permanent. În același timp, în ultimele 
săptămâni, am reușit relocarea a cinci e-
xemplare de urși. Dorim să asigurăm pe 
toată lumea că Borsecul rămâne o locație 
sigură și că turiștii noștri se pot bucura în 
liniște și în deplină siguranță de facilitățile 
noastre. 

Borsec
07.07.2022

Ne ocupăm în mod constant 
DE PROBLEMA URȘILOR!

Rédai Botond

Rédai Botond

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Până pe 12 august așteptăm ofertele 
în cadrul sistemului național de achiziții 
publice pentru licitația noastră privind 
construcția de locuințe sociale. Aceasta 
este a treia licitație pentru investiția de 
5,8 milioane de lei realizată prin Progra-
mul Operațional Regional, iar până în 
prezent, nu s-a găsit nici un contractant.

 Proiectul prevede demolarea a patru 
clădiri aflate într-o stare avansată de de-
gradare și construirea de noi locuințe so-
ciale pentru categoriile defavorizate de lo-
cuitori din oraș. Trei clădiri sunt situate pe 
strada Petőfi Sándor și încă una pe strada 
Nadășa. Clădirile care vor fi demolate nu 
aparțin patrimoniului cultural, nu sunt 

încadrate în categoria monumentelor is-
torice. Clădirile noi construite vor găzdui 
în total 20 de locuințe sociale: 12 în imo-
bilul de pe strada Petőfi Sándor care va fi 
cu două nivele, parter şi mansardă, și 8 
locuințe în cealaltă clădire de pe strada 
Nadășa, care va fi tot cu două nivele. Potri-
vit primarului Mik József, construirea noi-
lor imobile va fi însoțită de reabilitarea și 
construirea drumurilor de acces, respectiv 
amenajarea spațiilor publice aferente. 
 Primarul a precizat faptul că aceas-
ta este a treia procedură de achiziție 
publică pentru acest proiect. După cum 
a subliniat, prețul ridicat al materiilor 
prime și creșterile salariale din sectorul 
construcțiilor au avut un impact semnifica-
tiv și asupra acestei investiții. Deși devizul 
general al lucrărilor a fost actualizat la 5,8 
milioane de lei, nici cea de-a doua licitație 
nu a avut succes. „Sperăm că nu va fi ne-
voie de o nouă licitație și că de data aceasta 
vor exista ofertanți”- a explicat primarul. 

A început a treia achiziție publică pentru 
CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE

 foto: statiuneaborsec.ro

 foto: statiuneaborsec.ro
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 Ceaunele sportive
 La ora când încă mai persistă în aer izul 
îmbietor al ceaunelor proaspăt luate de pe 
foc, iar în pădurile din jurul nostru se mai 
aude ecoul muzicii și distracției din zilele 
evenimentului Cea1 Borsec Festival, pri-
vim oarecum melancolic înapoi și ne este 
imposibil să nu revedem cu ochii minții 
momentele frumoase din timpul acestui 
eveniment. Printre aceste momente, se 
încadrează la loc de cinste și competițiile 
sportive ale celor două zile, toate exemplar 
organizate și cu succes deplin la public.
 Ceaunul sprinten
 Cupa Cros Montan Borsec 2022 a 
oferit ocazia parcurgerii unui traseu cu 
o lungime de 14,08 km, traseu care a dat 
șansa concurenților să se bucure și de un 
pitoresc deosebit, pe lângă proba sportivă 
în sine. Concurenții, cu vârste cuprinse în-
tre 16 și 69 de ani, împărțiți pe genuri și 
grupe de vârstă s-au aliniat la start în ziua 
de duminică, 17 iulie, la Centrul Național 
de Informare și Promovare Turistică din 
Borsec. Au fost supravegheați și asistați de 
salvamontiștii din Borsec, ceea ce a făcut 
ca evenimentul să se desfășoare în condiții 
dintre cele mai bune. 
 Cei mai buni sportivi ai acestei întreceri 
au fost:

 

Ceaunul cu pătrățele
 Concursul de Șah din cadrul Festiva-
lului Cea1 Borsec Festival 2022 a adus la 
start competitori din țară și de peste ho-
tare, sportivi pasionați de sportul minții 
din Târgu Mureș, Reghin, Roman, Toplița, 
Sărmaș, Gheorgheni, Borsec și din țara 
vecină, Ungaria.
 La umbra răcoritoare a terasei pensiunii 
Favorit Ferice, care a fost gazda perfectă 
pentru acest eveniment, s-au întrecut un 
număr de 18 sportivi, pe 2 categorii, anu-
me juniori și seniori. Arbitrul întrecerii a 
fost domnul Balázs Ștefan din Odorheiu 
Secuiesc, iar coordonatorul concursului a 
fost Vodă Costel.
 La sfârșitul zilei, după partide intere-
sante, clasamentul final pe cele două cate-
gorii arăta astfel:    

      
  Ceaunul cu busolă
 Tot în ziua de sâmbătă, 16 iulie, a avut 
loc și întrecerea de orientare turistică 
organizată pentru mai multe grupe de 
concurenți. S-au înscris la întrecere iubi-
tori ai muntelui și traseelor montane din 
toată țara, un numar de 38 de participanți 
nerăbdători și curioși să exploreze 
frumusețea naturală a zonei orașului 
Borsec. 
 La finalul competiției, podiumurile 
finale pe cele 4 grupe ( copii, juniori, se-
niori și veterani ) se prezentau după cum 
urmează: 

Ceaunul săltăreț
 Tot ca parte a evenimentelor prile-
juite de Cea1 Borsec Festival a fost și 
competiția 3x3 Borsec Basketball Cup, o 
întrecere organizată sub egida Federației 
Internaționale de Baschet Amator - FIBA. 
S-au înscris la acest eveniment 18 echipe, 
toate din România, împarțite de categorii 
de vârstă și gen, criterii pe seama cărora 
s-au stabilit și grupele de joc. Ocupan-
tele locurilor 1 și 2 din grupele de joc au 
jucat semifinalele pe fiecare categorie, 
iar câștigătoarele semifinalelor au ju-
cat finalele. Organizatorul acestei între-
ceri, domnul Valeriu Plitoc, s-a îngrijit 
de toate aspectele acestei competiții fiind 
asigurate servicii medicale prin prezența 
unui echipaj de la Ambulanța Borsec și 
apă, băuturi răcoritoare și înghețată de la 
magazinul La Doi Pași. Întrecerea a fost 
sponsorizată de Romaqua Group Borsec și 
sprijinită de Consiliul Local Borsec.
 3x3 Borsec Basketball Cup a fost un 
eveniment afișat online, în timp real, pe

sport la 
CEA 1 BORSEC FESTIVAL

 

 

 

(continuare pe pagina 5.)

foto:  facebook.com/Cea1BorsecFestival



site-ul FIBA unde se puteau vedea rezul-
tatele și clasamentele fiecărei grupe. Meciu-
rile din fazele grupelor s-au desfășurat pe 
cele două terenuri amenajate în parcarea 
din vecinătatea Centrului de Informare 
Turistică, terenuri denumite după două 
dintre brandurile Romaqua Group Bor-
sec, și anume Aquatique și Stânceni. Fazele 
semifinalelor și finalele s-au jucat exclusiv 
pe terenul Aquatique.
 Arbitrii meciurilor au fost: domnul Sil-
viu Dobrean, profesor de sport la Școala 
Gimnazială Andrei Șaguna din Toplița și 
domnul Igor Jîdcov, arbitru internațional.
 În pauza dintre meciurile din grupe și 
faza semifinalelor s-a desfășurat un fru-
mos concurs de aruncări de 3 puncte. Au 
fost înscriși 34 de concurenți, iar câștigător 
afost desemnat Tudor Livadaru de la echi-
pa de băieți U12 Sharks cu 4 reușite din 5 
încercări.
 Este obligatoriu de menționat faptul că 
cele mai ”aprige” meciuri au fost la catego-
ria Baby mixt, acolo unde toate echipele în-
scrise au fost din Borsec și unde am văzut 
viitoarele vedete ale baschetului național. 
 Pentru a sublinia anvergura competiției 
organizate de Academia de bashet Borsec 
mai spunem că echipele înscrise sunt prin-
tre cele mai bune din țară, așa cum este 
echipa Sectoru’ de la categoria fete sub 15 
ani, care este campioană națională la acest 
sport pe această categorie de vârstă.
 Cel mai bun jucător al finalei a fost de-

semnat domnul Lokodi Mátyás de la echi-
pa LoCsiToLa din Gheorgheni.
 Clasamentul final pe toate grupele de 
întrecere se prezintă astfel:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chiar dacă Cea1 Borsec Festival este 
un eveniment mai ales gastronomic, 
observăm că sportul a avut loc de cinste în 
cele trei zile de desfășurare a festivalului. 
Foarte important de amintit este și faptul 
că fiecare dintre evenimentele sportive au 
fost răsplătite din partea organizatorilor 
festivalului cu câte un ceaun plin și gustos 
din care a fost astâmpărată foamea și au 
fost refăcute forțele concurenților.
 
 Cea1 Borsec Festival a fost un succes în 
ansamblu și pe plan sportiv. Ne redevem la 
ediția următoare.
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Farkas Aladár

 

(continuare de pe pagina 4)

Bordanciuc Dănuț

 Iubitorii de artă fotografică și anul acesta 
s-au bucurat de două expoziții foto. Prima, 
cea de la Restaurantul Speranța a prezentat 
cele 7 băi tradiționale din Budapesta, oraș  
balnear din 1938. Unele dintre acestea erau 
cunoscute încă din epoca romană, celelalte 
din perioada otomană. Baia Gellért este 
cea mai renumită. A fost locul de întâlnire 
pentru politicieni. Clădirea este pavată cu 
ceramică zsolnai. Baia Sfântu-Lukács era 
întemeiată de romani, dar modernizată nu 
de mult. Baia Rácz se găsește pe vf. Gellért 
și era cunoscută de turci încă din secolulu 
al XV-lea. Baia Király a fost construită 
în anul 1565 de pașa din Buda, iar baia 
Császár, cunoscută și sub denumirea  de 
baia Veli Bej, deoarece a fost tot baie 
turcească. Baia Rudas a fost reamenajată în 

anul 1831, iar baia Széchenyi este cea mai 
mare, are o temperatură de 71 de grade C și 
este monument. Prima expoziție din gama 
„orașe balneare” a fost Borsecul, realizată la 
izvorul nr. 10. În anul următor, am prezen-
tat orașul înfrățit Fonyód, iar anul trecut 
orașul Herculane (la izvorul nr. 5.). Direc-
torul Institutului de Cultură Maghiară din 
București Kósa András László n-a putut 
veni anul acesta la Borsec, dar îi mulțumim 
pentru trimitera acestor fotografii.
 A doua expoziție face parte la fel 
dintr-un șir de expoziții de natură realizată 
de Organizația Fotografilor de natură din 
România (FORENA), al cărei președinte 
este fotograful Dan Dinu, prezent și dum-
nealui cu câteva exponate. Anul trecut 
au fost prezenți la Borsec doar  5 foto-

grafi (expoziție realizată în clădirea SPA). 
Expoziția din anul acesta s-a realizat pe 
Bulevardul 7 izvoare, la intrare în stațiune 
(la poarta ornamentală) și cuprinde flora 
și fauna, respectiv peisaje din diferite regi-
uni biogeografice din țară. Sunt reprezen-
tate ecosistemele terestre și cele acvatice 
cu viețuitoarele specifice zonei respective. 
Autorii acestor fotografii sunt: Adi Dedu, 
Alex Preoteasa, Carmen Puiu, Daniel Mîr-
lea, Florențiu  Ilie, Florențiu  Tîlvîc, George 
Dian Balan, Gabi Ion Rusu, Gabriel Șerban, 
Horia Bogdan, Mircea Sasu, Nagy Zoltán 
și Potozky László (directorul  Asociației 
POLGÁR-TÁRS). Putem admira animale 
specifice regiunii continentale: ursul brun, 
nurca europeană, pisica sălbatică, râsul, 
vulturul etc., cât și flora rară și ocrotită.

DOUĂ EXPOZIȚII FOTO 
cu ocazia Festivalului Ceaunului

foto:  facebook.com/Cea1BorsecFestival



 Fundația Pro Borsec – Borszékért 
Alapítvány a depus două cereri de 
finanțare în domeniul turismului la Con-
siliul Județean Harghita și ambele au fost 
declarate câștigătoare.
 Proiectul Digitalizarea traseului nr. 1 și 
a obiectivelor turistice din cadrul traseului 
turistic a fost finanțat cu suma de 8000 lei 
și cuprinde digitalizarea traseului turistic 
nr. 1 și anume Borsec / Biroul de informare 
turistică (850 m) – Izvorul Străvechi (900 
m) – Peștera de Gheață (850 m) – Grota 
Urșilor (890 m) – Borsec / Biroul de infor-

mare turistică (850 m) atingând și obiec-
tivele de pe traseu: Muzeul apelor minerale, 
Poiana Zânelor, Aleea Terapeutică, Baia 
Tradițională din Poiana Zânelor, Grota 
Urșilor, Mofeta, Peștera de Gheață, punct 
de belvedere Cariera de travertin.
 Proiectul Digitalizarea traseului nr. 5 și 
al obiectivelor turistice din cadrul traseul 
turistic a fost finanțat cu suma de 5000 lei 

și cuprinde digitalizarea traseului turistic 
nr. 5 și anume Borsec / Biroul de informare 
turistică (850 m) – Bulevardul 7 Izvoare 
– Strada Stadionului – 7 Izvoare (940 m) 
– Valea Nadăsa - Borsec / Biroul de infor-
mare turistică (850 m) și obiectivele turis-
tice de pe traseu: Complex de schi Speranța 
(pârtia de schi și pista de bob de vară), Baia 
de Soare, Centrul Wellness Fontana și Baia 
Ó-Sáros.
 Mulțumim Consiliului Județean 
Harghita pentru sprijinul acordat în dez-
voltarea turismului în stațiunea Borsec.
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DIGITALIZAREA TRASEELOR TURISTICE 
– proiect de finanțare al Consiliului Județean Harghita

GABRIEL BĂICUŞ, ALPINISTUL CARE A CUCERIT EVERESTUL ŞI LHOTSE 
în puţin peste 24 de ore: E o bătălie mentală continuă

(continuare pe pagina 7)

 Alpinistul Gabriel Băicuş, primul 
român care, în urmă cu două luni, a reuşit 
performanţa de a escalada două din-
tre cele mai înalte vârfuri de pe planetă, 
Everest (8.848 m) şi Lhotse (8.516 m), 
în puţin peste 24 de ore, a povestit, în 
weekend, la Cea1 Borsec Festival, despre 
experienţa sa, despre cât de greu, dar şi cât 
de frumoasă a fost expediţia, despre visuri 
şi proiecte.
 Gabriel Băicuş, care are 36 de ani, 
este un tânăr modest, mereu cu zâmbetul 
pe buze, parcă un pic stingher când i se 
acordă atenţie, dar care se bucură din suflet 
de succesul lui, de împlinirea unui vis ale 
cărui seminţe le-a sădit cândva, în urmă cu 
zece ani, când a început să urce mai consis-
tent pe munte.
 În luna mai, el a reuşit performanţa 
de a ajunge pe Acoperişul Lumii, cum 
mai este denumit vârful Everest, cel mai 
înalt punct de pe planetă, după care 
să cucerească şi Lhotse, totul în puţin 
peste 24 de ore. Chiar dacă proiectul 
viza încadrarea în 24 de ore, nimic nu 
ştirbeşte această realizare extraordinară.
 Despre expediţie, alpinistul român 
spune că a fost frumoasă, dar dificilă şi se 
amuză explicând că i-a luat mai mult timp 
să ajungă de la Braşov la Iaşi, după care 
să meargă la Borsec şi să revină la Braşov, 
decât să ajungă pe Everest şi Lhotse.
 Dar continuă, punctând că se simte 
privilegiat că a avut această şansă, că şi-a 
creat-o şi că a revenit cu bine acasă pen-
tru a împărtăşi experienţa cu cei din jur. 
Gabriel Băicuş mărturiseşte că se aştepta 

ca dubla ascensiune să fie foarte grea, dar 
niciodată pentru el nu a fost o opţiune să 
renunţe, decât dacă vremea s-ar fi schimbat 
sau ar fi apărut probleme mult mai grave. 
“Preţuiesc prea mult viaţa şi aş fi anulat”, 
mărturiseşte tânărul alpinist.
 Acesta povesteşte şi de momentele cheie 
ale expediţiei, de faptul că nu a putut să se 
odihnească, în cele două nopţi petrecute la 
aproape 8.000 de metri altitudine, dar şi că 
a trebuit să ducă o luptă cu întunericul, cu 
epuizarea, cu propria minte. “Au fost nişte 
momente cheie, le pot spune aşa. Când 
am plecat către Everest eram foarte obosit, 
pentru că nu mă odihnisem în tabăra trei, 
am ajuns în tabăra patru şi acolo, surpriză, 
eram mai mulţi în cort decât ne aşteptam 
să fim. Şi am stat ghemuiţi, nu am putut 
să ne odihnim foarte bine, bătea un vânt 
groaznic, foarte tare, zgomotul de la vânt 
nu te lăsa să te odihneşti, dar erai atât de 
obosit, încât făceai abstracţie de el. Şi mai e 
o chestie. Se pleacă noaptea către vârf şi e şi 
mai greu. Că e şi lupta asta cu întunericul, 

ca să zic aşa, cu faptul că nu vezi nimic în 
jur decât nişte frontale (lanterne frontale 
- n.r.) şi stele, eventual şi câteva contururi 
de la câţiva munţi, dacă ai noroc să fie lună 
plină. Acesta a fost un moment foarte greu, 
pentru că ştiam că o să merg pe noapte, 7-8 
ore şi e o bătălie mentală continuă. Deci, e 
o bătălie cu mintea, să nu o laşi să te con-
troleze şi să decidă pentru tine. Şi, cumva, 
am făcut cu paşi mici, dar siguri şi am ajuns 
pe vârf ”, a povestit presei Gabriel Băicuş.
 Un alt moment greu a fost în zona 
Hillary Step, de pe Everest, unde a simţit 
prezenţa morţii chiar pe poteca ce îl ducea 
către împlinirea visului său. “Un alt mo-
ment dificil a fost la Hillary Step, acolo 
este un cadavru, exact în potecă, şi adaugă 
o greutate mentală ascensiunii. Pentru că 
ştii că ai ceva în comun cu acel om, şi el 
a avut acelaşi vis, să ajungă pe vârf, să se 
întoarcă acasă, la cei dragi, la familie, la 
copii, la părinţi şi, din păcate pentru el, nu 
a mai fost posibil acest lucru. Şi, cumva, 
simţeai prezenţa morţii acolo şi nu voiai 
să o deranjezi. Mai văzusem cadavre până 
atunci, dar acesta m-a impactat mai mult 
pentru că era exact în potecă şi nu voiai să-l 
atingi. Adică, vorbim de câţiva centimetri 
şi a fost un moment, aşa, care a adăugat 
mai multă încărcătură. Îmi aduc aminte şi 
acum că inima a început să îmi bată mai 
tare”, mărturiseşte alpinistul român. 
 Când simţea că totul devine greu şi 
dificil, Gabriel încerca să se gândească 
la momentele frumoase ale expediţiei, la 
persoanele dragi, care să îl motiveze să nu 
renunţe. 

foto:   facebook.com/gabrielibaicus/photos
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(continuare de pe pagina 6)

“Treci prin atâtea stări şi eşti atât timp tu 
cu tine, sunt ore întregi sau poate zile în-
tregi când eşti doar tu cu tine şi trebuie 
să-şi umpli cu ceva mintea. Şi asta e cheia, 
cred eu, să te automotivezi cu momente 
frumoase, momente din viaţa ta care te-au 
marcat şi care te-ar putea motiva pentru 
expediţie, să mergi mai departe”, explică 
acesta.
 Recunoaşte că atunci când a ajuns 
pe Everest nu a putut să savureze pe de-
plin succesul, senzaţia trăită, pentru că 
expediţia nu se terminase, urma ascen-
siunea pe Lhotse şi nu îşi putea permite 
să îşi piardă concentrarea. ‘’Pe Everest a 
fost foarte mare forfotă pentru că erau a-
colo 20-30 de inşi, fiecare parcă aştepta să 
primească un autograf de la Vârful Ever-
est, aşa stăteam cu bannerele de la spon-
sori, bătea vântul, eram super obosit. Nu 
m-am bucurat atât de mult de momentul 
acela când am fost pe vârf, însă, clar, e o 
satisfacţie: sunt pe punctul cel mai înalt de 
pe planetă şi e o realizare! M-am bucurat 
mai mult în momentul în care a dat soarele. 
De multe ori, expediţia nu este doar de-
spre a atinge vârful respectiv, ci este toată 
călătoria din jurul expediţiei. (...) Apoi e şi 
vârful, într-adevăr, foarte important, dar 
nu e totul. Mai aveam şi partea de coborâre. 
Încă eram concentrat şi e foarte important 
să rămâi concentrat pentru că majoritatea 
accidentelor se întâmplă pe coborâre: eşti 
foarte obosit, a trecut acel moment eu-
foric. Eu mi-am dat jos masca de oxigen 
pe vârf, vreo jumătate de oră, şi m-a luat o 
ameţeală cruntă, nu mai vedeam bine. Ime-
diat simţi dacă nu ţi se oxigenează creierul”, 
povesteşte alpinistul. Despre imaginile care 
circulă în mediul online, cu alpinişti care 
stau la rând să ajungă pe Everest, Gabriel 
spune că “se face un pic de publicitate 
negativă”, în sensul că astfel de lucruri se 
întâmplă doar dacă fereastra de vreme 
bună este de doar două-trei zile şi atunci, în 
mod normal, toată lumea încearcă cuceri-
rea vârfului în acea perioadă. “Eu am avut 
30 de inşi în ziua în care am urcat pe vârf; 
e o nimica toată, nu am stat la coadă, nu 
s-au format cozi, nu au fost probleme, pen-
tru că am avut o fereastră de vreme bună 
cred că de 10 zile la rând. De mulţi ani nu 
a mai avut Everestul o aşa vreme bună. Am 
fost foarte norocos că m-am nimerit în 
anul acesta şi am fost singurul român care 

a încercat să urce anul acesta”, arată Gabriel 
Băicuş. El a vorbit şi despre presiunea care 
vine din exterior, despre faptul că în lumea 
alpiniştilor sunt mulţi care consideră că 
nu e neapărat o realizare dacă nu urci fără 
şerpaşi şi fără oxigen, dar a spus că nu s-a 
lăsat influenţat de aceste lucruri, şi-a dorit 
ca proiectul să fie fezabil şi să poată să îl 
ducă la bun sfârşit. Gabriel a folosit oxigen 
suplimentar, începând cu 7.300 metri, şi 
serviciile unor şerpaşi şi recunoaşte că fără 
munca şerpaşilor, numărul ascensiunilor 
pe Everest ar fi extrem de redus.
 Alpinistul român a încercat să 
cucerească vârful Lhotse şi anul trecut, 
fără oxigen suplimentar şi şerpaş per-
sonal, dar s-a infectat cu SARS-CoV-2 şi 
a trebuit să se întoarcă. Născut în judeţul 
Buzău, în oraşul Nehoiu, Gabriel Băicuş 
se împarte acum între România, Spania, 
unde locuieşte de 12 ani, şi Nepal, unde 
organizează expediţii pentru vorbitorii de 
limbă spaniolă. Spune că nu s-a pregătit în 
mod special pentru dubla Everest-Lhotse, 
nu a fost ceva neapărat planificat, ci e vorba 
de un drum care a început în copilărie, cu 
pasiunea pentru natură, pasiune care s-a 
accentuat în Spania, unde a întâlnit o co-
munitate mai mare de montaniarzi, care 
i-au insuflat dorinţa de a merge pe munte. 
Până la expediţia din mai, Gabriel a mai 
urcat vârfuri din Europa, Africa şi Asia, iar 
parcursul său a fost unul treptat, în care a 
cucerit înălţimi tot mai mari, fără să treacă 
brusc de la vârfuri de 3.000 metri la 8.000 
metri. 
 În palmaresul său se numără, printre 
altele, Manaslu (8.163 m), Ama Dablam 
(6.814 m), Mera Peak (6.476 m), Island 
Peak (6.160 m) sau Lobuche East (6.119 
m), toate în Nepal.
 Alpinistul român are şi un proiect mai 
amplu, care se numeşte “Himalaya 148” 
şi presupune parcurgerea celor 14 vârfuri 
de peste 8.000 de metri, fără a avea, însă, 
o presiune a timpului. “Proiectul Hima-
laya 148 se numeşte aşa pentru că sunt 
primele trei vârfuri de peste 8.000 de me-
tri pe care le-am urcat (1-Everest, 4-Lhotse 
şi 8-Manaslu) şi 14 după aceea luate câte 
8; de aici combinaţia jucăuşă de aceste 3 
cifre. (...) Vreau să ajung şi pe K2 (8.611 
m - n.r.), nu ştiu când, dar încerc să pun 
nişte seminţe ca să ajung”, a arătat el. În-
tre timp, escaladează vârfuri din Europa, 

iar în toamnă va explora o vale paralelă cu 
Everestul, mai sălbatică şi foarte frumoasă, 
în Parcul Naţional Makalu Baruntse, 
unde ajunge foarte puţină lume şi unde 
intenţionează cucerirea vârfurilor Mera 
Peak (6.476 m) şi Baruntse (7.162 m). 
 În legătură cu felul în care este văzută 
pasiunea sa de către cei dragi, Gabriel 
spune că nu vorbeşte foarte mult pe tema 
asta cu ei, dar a avut tot timpul sprijinul lor. 
“Îmi mai spune mama, uneori, de ce nu îmi 
aleg şi eu alte activităţi sau să fac alte vâr-
furi mai mici. Însă, cumva, ei m-au sprijinit 
întotdeauna. Am avut din partea lor spri-
jin şi deschidere să fac ceea ce îmi place. 
Eu sunt economist, am terminat ASE, dar 
nu m-am regăsit niciodată. Simţeam că 
nu e locul meu într-un birou”, a mai arătat 
Gabriel Băicuş. Acesta a punctat faptul că 
îi plac foarte mult munţii din România, 
unde e foarte multă verdeaţă şi încurajează 
pe toată lumea să meargă pe munte, să 
petreacă timp în natură, fără a omite să se 
pregătească şi să respecte regulile de bază, 
pentru a nu-şi pune viaţa în pericol. 
 “Muntele e al tuturor şi nu e al nimănui. 
Toată lumea poate să meargă pe munte, 
important e să se pregătească un pic 
înainte, să se documenteze, de traseu, de 
echipament, să nu se hazardeze să meargă 
singur, mai ales cu problema urşilor pe care 
o avem, destul de acută, şi cred că le-aş re-
comanda, la început, să meargă cu cineva 
de specialitate, cu un ghid, măcar primele 
rute, să vadă cum este, cum se simte şi, 
apoi, dacă vrea să meargă pe cont propriu, 
să meargă. Dar e important să nu-ţi pui 
viaţa în pericol, nici a ta, nici a celorlalţi 
şi asta e foarte important. (...) Încurajez 
românii să facă sport, să petreacă timp în 
natură, să meargă pe munte. Noi nu plătim 
taxe să mergem pe munte şi ar fi păcat să 
nu te duci dacă ai natura la îndemână. Şi 
e foarte fain. Plus că îţi aduce foarte multă 
energie şi linişte şi pace, te deconectezi pe 
munte, cel puţin mie asta îmi aduce şi sunt 
convins că tuturor ne aduce’’, a conchis al-
pinistul Gabriel Băicuş. 
AGERPRES/ (A, AS - autor: Gina Ştefan, 
editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: 
Adrian Dădârlat)
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INFORMAŢII 
de stare civilă

Naștere
György Adorján 27.06.2022

Căsătorii
Moldovan-Kémenes István  și  Kapott Katalin-Renáta 
02.07.2022   
Fazakas Lajos și Szabó Francisca 
09.07.2022   
Mârzan Gabriel Vasile și Cheșa Florina-Giorgiana 
16.07.2022  

Decese    
Truța Ioan  23.03.1954 - 27.07.2022 
Tamaş Adrian-Cristian  16.04.1991 - 20.07.2022  
Fülöp Sarolta  07.06.1936 - 11.04.2022  
Tamas Juliana-Veronica  11.01.1939 - 02.07.2022  
Vild Emilia  20.04.1937 - 01.07.2022

ŞAH CU VODĂ COSTEL

Albul la mutare. Mat în 3 mutări!

 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de 
şah din ziarul local Izvoarele din luna iunie 
2022.

 1Dg6+!!-Nxg6
 2Cg5+!-hxg5
 3hxg6# 
 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!!!

 În perioada 19-21 august 2022, vă 
invităm într-o călătorie în timp, pentru 
a participa la cea de-a 9-a ediție a Fes-
tivalului Nostalgia, când readucem la 
viață episoade de la începutul secolului 
trecut. 
 Evenimentul de trei zile va rememo-
ra momente unice din trecutul stațiunii 
balneare, va fi un sfârșit de săptămână 
special atât pentru turiști cât și pentru lo-
calnici, cu plimbări în costume de epocă, 
cu un program cultural bogat, cu muzică 
și dans.
 Fundația Pro Borsec a depus un proi-
ect de finanțare la Fondul Bethlen Gábor, 
care a acordat proiectului intitulat Borszék 
Nostalgia Festival suma de 500 000 de 
forinți. 
 Adresăm mulțumiri pentru sprijinul 
acordat în realizarea festivalului.

Colectarea selectivă 
a deșeurilor  din poartă: 
- luni 15 august 2022
- luni 19 septembrie 2022

FINANȚARE PENTRU 
Festivalul Borsec Fest 

prin Fondul Bethlen Gábor


