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

 József Mik a subliniat că, pe lângă 
construcția bazei de tratament, în stațiune 
sunt în curs de realizare mai multe inves-
tiții. De exemplu, a fost elaborat proiectul 
tehnic pentru renovarea clădirii dispen-
sarului uman, în aceste zile se vor începe 
procedurile pentru achiziția lucrărilor de 
construcții. În același timp se așteaptă a-
probarea Agenției pentru Dezvoltare Regi-
onala Centru din Alba Iulia pentru începe-
rea procedurii de achiziție a lucrărilor 
pentru reabilitarea termică și renovarea 
sediului primăriei. Sunt în grafic lucrările 
de reabilitare a vilei nr. 49, una dintre cele 
mai prestigioase proprietăți din Borsec. 
Clădirea inclusă în patrimoniul monu-
mentelor istorice borsecene va fi  utilizată 
pentru activități culturale, muzeale, turisti-
ce, educaționale și pentru organizarea de 
conferințe. 

„Ne concentrăm pe planurile existente”

 Finalizarea lucrărilor de construcție la 
noua bază de tratament este una dintre cele 
mai importante sarcini ale acestui an. 

Trebuie montat mobilierul, iar cu această 
etapă vor putea fi finalizate și anumite luc-
rări interioare adiacente. „Din păcate în-
tâmpinăm dificultăți în achiziția mobili-
erului în valoare de 1, 64 milioane de lei. A 
trebuit să anulăm deja două proceduri din 
cauza lipsei ofertelor, acum pregătim pe cea 
de a treia.” În același timp primăria a soli-
citat, după modelul orașului Ocna de 
Mureș, încheierea unui parteneriat cu 
Consiliului Județean Harghita pentru con-
strucția și administrarea comună a bazei de 
tratament. Primarul a explicat faptul că 

Consiliul Judeţean Alba a semnat un acord 
de colaborare cu Primăria Ocna Mureș, pe 
10 ani, pentru realizarea și administrarea în 
comun a bazei de tratament și agrement. 

 Anul curent începe la Borsec în condi-
ții mai favorabile decât 2019. Asta deoa-
rece bugetul primăriei poate fi finalizat 
încă de la începutul lunii februarie, ceea 
ce va face ca lunile următoare să fie mai 
previzibile. În opinia primarului József 
Mik, pe lângă investițiile făcute de pri-
mărie, este important ca localitatea să 
aibă un mediu antreprenorial și civic 
puternic. 

 În același timp se caută proiectant pen-
tru realizarea unui sistem de încălzire pe 
bază de biomasă, care va deservi primăria, 
precum și mai multe clădiri publice din 
apropierea instituției: dispensarul medical, 
grădinița, clădirea pompierilor și casa de 
cultură. Proiectul este finanțat din fonduri 
europene, și are o valoare de totală de 178 
092 euro, din care finanțarea nerambur-
sabilă este de 144 183 euro. 

LA BORSEC SE PLĂTESC 
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 În Hotărârea nr. 6 s-a stabilit abrogarea Hotărârii 
Consiliului local orășenesc Borsec nr. 71/2019 privind 
stabilirea salariilor pentru personalul angajat la S.C. 
Dezvoltare Urbană SRL. Începând cu anul acesta, nu Primăria 
va decide salariile ci administratorul firmei. 
 În Hotărârea nr. 7 s-a aprobat modificarea temeiului 
legal invocat în preambulul Hotărârii Consiliului local 
orășenesc Borsec nr. 72/2019 cu privire la numirea Adminis-
tratorului și modificarea Actului constitutiv al S.C. Dezvoltare 
Urbană SRL.
 În Hotărârea nr. 8 s-a aprobat modificarea art.1(1) din 
Hotărârea Consiliului local orăşenesc Borsec nr.79/2019 
privind atribuirea unei suprafeţe de teren d-rei Nistor Gabriela 
pentru construirea unei case de locuit proprietate personală 
(schimb de amplasament), conform Legii nr.15/2003, 
republicată, modificată şi completată. 
 În Hotărârea nr. 9 s-a stabilit abrogarea  Hotărârii 
Consiliului local orăşenesc Borsec nr. 74/2019 şi 80/2019.
 În Hotărârea nr. 10 s-a aprobat preluarea suprafeţei de 
teren atribuit d-lui UNGUREANU IOAN pentru construirea 
unei case de locuit proprietate personală conform Legii 
nr.15/2003, republicată, modificată şi completată.
 În Hotărârea nr. 11 s-a aprobat atribuirea unei suprafeţe 
de teren d-nei BALAZS ZSUZSANNA pentru construirea 
unei case de locuit proprietate personală conform Legii 
nr.15/2003, republicată, modificată şi completată.

 Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 
7 ianuarie 2020 și au fost adoptate următoarele hotărâri:
 În Hotărârea nr. 1 s-a aprobat acoperirea definitivă din 
excedentul anilor precedenți al bugetului local al deficitului 
secțiunii de funcționare şi secțiunii de dezvoltare la sfârșitul 
anului 2019. Anul trecut a fost încheiat cu un deficit de un 
milion şi jumătate de lei. Pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare şi investitiţii a fost necesară recategorisirea unor 
sume, pentru a putea avea sold nul la finalul anului 2019.
 În Hotărârea nr. 2 s-a aprobat ajustarea tarifelor pentru 
colectarea şi transportul deşeului menajer şi stabilirea tarifelor 
pentru gestionarea deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă, 
de către firma HURON. Începând cu luna ianuarie 2020, 
persoanele fizice vor plăti 9,71 lei/persoană iar firmele 126,75 
lei/m3.
 În Hotărârea nr. 3 s-a aprobat acordarea reducerii de 
15% la impozitul pe clădiri şi teren, pentru patru persoane 
fizice.
 În Hotărârea nr. 4 s-a stabilit utilizarea excedentului 
bugetar. 500 mii lei se păstrează pentru plata unor eventuale 
cheltuieli, 233 mii lei sunt destinaţi pentru dezvoltare. Din 
vânzarea lemnelor în anul 2019, s-au încasat 600 mii lei, sumă 
care se introduce la bugetul anului 2020.
 În Hotărârea nr. 5 s-a stabilit modificarea temeiului 
legal invocat în preambulul Hotărârii Consiliului local 
orăşenesc Borsec nr. 61/2019 prin care se ia act de pensionarea 
d-nei Lăbonţ Rodica, administrator S.C. Dezvoltare Urbană 

SRL Borsec şi constatarea vacantei funcţiei de administrator.

Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

„Vreau să-mi continui munca de primar al stațiunii Borsec. 
Sunt convins că în continuare pot fi de folos comunității locale, 
și împreună putem reda orașului strălucirea de odinioară – a 
încheiat primarul. 

 Pe lângă investițiile deja în curs de desfășurare, se are în 
vedere în acest an extinderea infrastructurii de bază în partea 
de oraș în care terenuri au fost date tinerilor pentru a se 
construi case familiale sau pensiuni. De asemenea, se va începe 
reabilitarea sistemului de iluminat stradal. 
 Pe termen lung primăria dorește extinderea serviciilor 
oferite de Complexul de Schi „Speranța”: se dorește înființarea 
unui parc de aventură, precum și construirea unui patinoar în 
aer liber și amenajarea unei piste de tubing. Investiția se ridică 
la o valoarea aproximativă de 1,5 milioane lei, deocamdată se 
caută posibilitățile de finanțare.
 „Scopul nostru este ca în Borsec să creștem numărul 
locurilor de muncă. Acest lucru poate fi realizat prin 
deschiderea bazei de tratament și dezvoltarea turismului. Însă 

eforturile primăriei nu sunt suficiente în acest sens. Ne trebuie 
un mediu antreprenorial și civic puternic. Numai așa putem 
convinge tinerii din localitate să-și găsească de lucru în orașul 
natal” – a precizat József Mik. Potrivit primarului, aduce o notă 
de optimism faptul că pe lângă guvernul României și guvernul 
maghiar a început să investească în stațiunea turistică. A 
finanțat deja lucrările de reabilitare a clădirii grădiniței locale, 
și finanțează de asemenea construirea unor locuințe pentru 
medici. În același timp, se așteaptă decizia guvernului de la 
Budapesta pentru finanțarea construirii unui hotel de patru 
stele la Borsec, care ar dispune de 120 de camere.  

  Și în acest caz două proceduri de achiziție s-au finalizat 
fără rezultat. 

Rédai Botond

(continuare de pe pagina 1.)
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 Motto: “Dacă poporul român dispare de pe faţa 
pământului şi rămâne o carte a lui Eminescu, lumea va şti 
cine au fost românii.” Mircea Eliade 
 Zi cu dublă semnificație culturală și spirituală, 15 
ianuarie 2020 reprezintă ziua în care se omagiază aniversarea 
a 170 de ani de la nașterea geniului spiritualităţii româneşti, 
Mihai Eminescu, cel atât de frumos numit de Petre Țutea “ 
românul absolut”, precum și Ziua Culturii Nationale, prilej 
de valorizare a personalităților care, de-a lungul veacurilor, 
au statornicit unitatea și desăvârșirea culturală a nației. 
 Cu toții avem o sacră datorie faţă de marile valori ale 
neamului nostru: aceea de a le păstra ca pe niște icoane sfinte, 
ca pe însemne ale divinităţii. Iar Mihai Eminescu, este, cu 
siguranță, unul dintre ele… 
 În spiritul acestei sărbători, ne-am propus ca uzând de 
resursele pe care le avem, să marcăm într-un mod plăcut și 
firesc Ziua Culturii Naționale prin activități specifice, 
desfășurate în cadrul școlii, respectiv o serată literară la 
Biblioteca Orășenească „Kamenitzky Antal”. 
 Cu multe emoții, preșcolari, elevi ai ciclului primar și 
gimnazial au recitat poezii din lirica eminesciană, unii chiar 
bilingv (română-engleză), reconstruind parcă universul liric 
unic prin cromatică, motive literare, teme și transce-
dentalitate. Aptitudinile artistice ale copiilor s-au remarcat în 
reprezentarea grafică a poeziilor alese, în culorile așternute 
pe hârtie oglindindu-se talentul, răbdarea și pasiunea pentru 
artă. 
 În abordarea multiplelor fațete ale personalității 
eminesciene, am valorificat activitatea jurnalistică eminesci-
ană subliniind actualitatea atâtor “constatări” ale vremurilor 
sale cu elevii din ciclul liceal, reconstituind “Icoane vechi și 
icoane noi” ale aceluiași “Timp”... 

 Așa cum reieșea din afișul dedicat acestor evenimente, 
“am administrat” Doza Zilnică Recomandată” de poezie atât 
în școală, cât și în afara ei. Atunci când penița purtată de o 
mâna fragilă și neobosită așterne pe un petic de hârtie o 
frântură dintr-o poezie eminesciană, se produce, de fapt, un 
miracol: cel ce caligrafiază așază un dram din sufletul său 
alături de poezie, iar cel care citește se “cuminecă” din harul și 
înțelepciunea geniului... Și acestea chiar s-au întâmplat! 
Alături de cafea, unii trecători ai primit răvașe cu fragmente 
din creația marelui poet. Cu siguranță pentru unii a fost 
uimire, pentru alții nostalgie, aduceri-aminte, mândrie sau, 
pur și simplu, stare de bine, zâmbet. 
 Sporind taina, în amurg, la biblioteca orășenească, ne-
am întâlnit, am recitat, am citit, am cântat și am schimbat idei 
despre versurile preferate. Atmosfera sărbătorească a fost 
învăluită în acordurile suave ale melodiilor de acompa-
niament pregătite și interpretate cu talent de către elevii 
noștri din clasa a VIII-a B. 
 Ne-am demonstrat încă o dată că în echipă și prin 
colaborare lucrurile se desăvârșesc, că aportul fiecăruia 
încununează activitatea, fără a stirbi din unicitatea noastră. 
Fără a da notă concluzivă relatării, am simțit că acei care își 
iubesc propriul neam, tradițiile și cultura se află în nor-
malitate. Numai iubind pe cei din jurul tău, iubirea ta devine 
o realitate şi nu o închipuire, putând ajunge şi la ceilalţi 
oameni! 
 “Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet 
al nostru și cel mai strălucit geniu pe care l-a zămislit 
pământul, apele și cerul românesc. El este într-un anumit fel, 
întruparea însăși a acestui cer și a acestui pământ, cu toate 
frumusețile, durerile și nădejdile crescute din ele.” Mircea 
Eliade 

Prof. Daniela Hângan
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 După introducerea folosirii jocurilor Lego, un nou 
proiect de învățământ alternativ a fost implementat în 
Liceul Tehnologic Zimmethausen din Borsec. Luni, 6 
ianuarie 2020, a fost inaugurată noua sală echipată cu tablă 
interactivă smart board și tablete destinate elevilor. 
 Integrarea sistemelor digitale moderne, precum 
computerul sau tabla interactivă, în procesul educațional a 
devenit o necesitate. Înțelegând nevoia permanentă de 
perfecționare și modernizare a procesului actual de 
predare, școala din Borsec, începând cu anul școlar curent, a 
făcut pașii necesari în implementarea unor proiecte de 
învățământ alternativ. 
 Începând din luna octombrie 2019, jucăriile Lego 
sunt folosite pentru îmbogățirea cunoștințelor în clasele 
primare din Borsec. Începând cu acest an, elevii școlii din 
stațiune au la îndemână o clasă echipată cu cea mai nouă 
tehnologie digitală. 
Viitorul nostru este în mâinile copiilor noștri – a explicat în 
cadrul festivității de inaugurare Böjte Csaba. Părintele 

franciscan, fondatorul Fundației “Sfântul Francisc” din 
Deva, a evidențiat importanța metodelor alternative de 
predare, binecuvântând în același timp noua facilitate.  
 Reprezentanții Consiliul Județean Harghita au lăudat 
eforturile depuse de primăria Borsec și de instituția de 
învățământ din localitate în dezvoltarea procesului 
educațional. Vicepreședintele Barti Tihamér a considerat 
inaugurarea sălii digitale ca fiind un pas extrem de 
important. „Cu această metodă nouă, care se va implementa 
și în acest oraș, cred că veți fi un pic mai speciali și probabil 
mai buni în ceea ce privește procesul de predare” – a 
subliniat edilul. Borboly Csaba, președintele Consiliului 
Județean, a vorbit despre faptul că sistemul educațional de 
astăzi din România este depășit, conceptele puse în practică 
nu pot duce la un rezultat așteptat. „Cu toate acestea, există 
inițiative, ca cele din Borsec, care trebuie susținute"– a 
explicat Borboly. 
 La rândul său, primarul Mik József a descris pe scurt 
măsurile luate până în prezent în învățământul alternativ 
din Borsec. Astfel, după introducerea la începutul anului 
școlar în curs a metodei de educație cu ajutorul jocului 
Lego, acum a venit rândul introducerii unui sistem digital 
modern în procesul de educație. „Scopul nostru este să 
asigurăm cele mai bune condiții educaționale copiilor din 
Borsec – a punctat primarul. 
 Noua sală smart dispune de o tablă interactivă tip 
SMART BOARD, precum și de mai multe tablete care pot fi 
folosite simultan. Proiectul în valoare de aproximativ 13 mii 
de euro a fost realizat cu sprijinul Școlii Greco-Catolice 
Sfântul Nicolae din Edelény, Ungaria, respectiv a Fundației 
“Sfântul Francisc” din Deva.
 

EDUCAȚIA DIGITALĂ IMPLEMENTATĂ LA BORSEC

 Dragi cititori, vă reamintim că puteți să participați la 
screening-ul populațional de prevenire al cancerului 
colorectal.
 Cancerul colorectal poate fi prevenit sau depistat și 
tratat într-un stadiu incipient, datorită screening-ului. Dacă 
este descoperit la timp, acest tip de cancer poate fi tratat 
ușor și tratamentul are, de obicei, rezultate foarte bune.
 Screening-ul este destinat persoanelor (atât bărbați 
cât și femei) cu vârsta cuprinsă între 45 și 74 (inclusiv) de 

ani. Pentru acest program de screening a fost negociat un 
preț preferențial al testului FIT în valoare de 50 RON/ test. 
Programul se derulează pe o perioadă de 3 luni, odată cu 
începutul anului 2020.
 Mai multe detalii cu privire la programul de scree-
ning populațional pentru prevenirea cancerului colorectal, 
puteți să obțineți la sediul Primăriei orașului Borsec sau la 
dispensarul medical din localitate.

ANUNŢ

Rédai Botond

foto: Móga Attila
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 Așadar, evoluția digitală vine la pachet și cu multă 
confuzie pentru toată lumea, în special pentru părinți.
 Confuzia a fost și pentru mine sentimentul dominant 
în momentul în care am aflat că voi avea oportunitatea de a 
participa la un stagiu de pregătire practică STEM, ce se 
bazează pe ultimele inovații digitale utilizate în procesul de 
predare-învățare-evaluare, în vederea implementării în 
școala noastră. De ce confuzie? Pentru că privesc lucrurile 
dintr-o perspectivă dublă: cea de părinte preocupat de 
binele copilului și cea de dascăl preocupat de binele elevilor. 
Inevitabil, au apărut și întrebările retorice:
 Oare nu este suficient de mult timpul pe care copiii îl 
petrec folosind dispozitivele inteligente de tip tableta, 
smartphone, laptop și altele? Folosirea sistemelor inteli-

gente de învățare în timpul orelor de curs nu va stimula 
dependența? Oare nu le va distrage atenția de la esențial?
 Din fericire, sentimentul de confuzie și întrebările 
care mă frământau au dispărut, grație cursului de formare 
organizat la Liceul Tehnologic Zimmethausen Borsec, în 
perioada 06-08.01.2020. Formatorii, adevărați profesio-
niști, sunt profesori la școala Greco - Catolică Szent Miklós  
din Edelény, colegi care ne-au deschis calea spre o învățare 
activă și eficientă, în tendințele actuale și viitoare ale pieței 
muncii și un numai.
 Acest model educațional bazat pe învățarea cu 
ajutorul ultimelor inovații ce folosesc inteligența artificială 
NU înseamnă înlăturarea metodelor clasice de predare-
învățare-evaluare, ci un ,,refresh” de actualitate, menit să 
stârnească interesul și curiozitatea elevilor. Conform 
spuselor formatorilor, nici în școala din Ungaria nu se face 
abuz de tehnologie, lucrul pe tablete constituind doar câte 
un moment în cadrul orelor de curs, fie exercițiu, secvență 
de învățare sau evaluare.
 Elevii au primit cu mult entuziasm vestea imple-
mentării noului proiect educațional și se arată dispuși să 
fructifice la maxim oportunitatea de a învăța într-un mediu 
conectat la tendințele actuale.
 Toți profesorii de la Liceul Tehnologic Zimmet-
hausen au participat la cursul de formare și nu doar că au 
dobândit noi competențe didactice, ci și-au înlăturat 
anumite prejudecăți și temeri.

 Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost 
refractari la nou. Orice inovație a fost privită cu scepticism 
înainte de a i se recunoaște meritele pentru îmbunătățirea 
calității vieții. Desigur, acest fapt s-ar putea datora și 
inovațiilor eșuate sau inutile, dar într-o mică măsură.
 În zilele noastre, se pare că cea mai mare amenințare 
vine din sfera tehnologiei, care evoluează mai repede decât 
ne permite timpul să  punem în balanță avantajele și 
dezavantajele utilizării în viața cotidiană.
 Unii părinți sunt speriați de fapta că noutățile care 
apar în zona tehnologiei informației le-ar putea captiva 
copiii până la dependență, în timp ce alții anticipează deja 
beneficiile utilizării acestora.

SISTEMUL EDUCAŢIONAL STEM 

O EXPERIENŢĂ INEDITĂ

Prof.Carmen-Maria Țepeș

fotografii: Cotrigășanu Cristina - Elena
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 Ziua Culturii Naționale a fost sărbătorită la Borsec cu o 
serată literară miercuri, 15 ianuarie, evenimentul fiind 
organizat de Liceul Tehnologic „Zimmethausen” și de 
Biblioteca Orășenească „Kamenitzky Antal”.
 Ziua Culturii Naționale este o sărbătoare națională 
începând cu anul 2010, și are loc anual în România pe 15 
ianuarie cu scopul de a promova cultura, arta și efortul 
academic. Cu această ocazie, la biblioteca orășenească, a fost 
organizată o serată literară, iar pe parcursul zilei la liceul 
„Zimmethausen” au avut loc, printre altele, un concurs de 
recitare și unul de ilustrare grafică a textului poetic.
 Ziua de 15 ianuarie, aleasă ca Zi a Culturii Naționale, 
reprezintă data nașterii poetului național al românilor, Mihai 
Eminescu (1850-1889). Poetul s-a născut la 15 ianuarie 1850, 
la Botoșani. A fost poet, prozator, dramaturg și jurnalist, 
socotit de critica literară postumă drept cea mai importantă 
voce poetică din literatura română. Potrivit site-ului 
Agerpres.ro, avea o bună educație filosofică, opera sa poetică 

fiind influențată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de 
filosofia antică, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de 
gândire ale romantismului,  de teorii le lui  Arthur 
Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel.
 A fost activ în societatea ''Junimea'' și a lucrat ca 
redactor la Timpul. A publicat primul său poem la vârsta de 16 
ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la Viena. Manuscrisele 
poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 
de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, 
în ședința din 25 ianuarie 1902. A murit la 15 iunie 1889 (avea 
39 de ani), la București, iar la 17 iunie a fost înmormântat la 
cimitirul Bellu. A fost ales, post-mortem (28 octombrie 1948), 
membru al Academiei Române.
 În cartea dedicată vieții lui Mihai Eminescu, George 
Călinescu scria: ''Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel 
mai mare poet pe care l-a ivit și-l va ivi vreodată, poate, 
pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul 
îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va 
veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ să-și strângă 
toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui crin de tăria 
parfumurilor sale''.
 „Pentru noi, Eminescu nu e numai cel mai mare poet al 
nostru și cel mai strălucit geniu pe care l-a zămislit pământul, 
apele și cerul românesc. El este, într-un anumit fel, întruparea 
însăși a acestui cer și a acestui pământ, cu toate frumusețile, 
durerile și nădejdile crescute din ele. Noi cei de aici, rupți de 
pământ și de neam, regăsim în tot ce-am lăsat în urmă, de la 
văzduhul munților noștri și de la melancolia mării noastre, 
până la cerul nopții românești și teiul înflorit al copilăriei 
noastre. Recitindu-l pe Eminescu, ne reîntoarcem ca într-un 
dulce somn, la noi acasă”, scria Mircea Eliade, potrivit site-ului 
www.mihai-eminescu.ro.

SERATĂ LITERARĂ DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE

Rédai Botond

ECOURI...

 De foarte multe ori ne întrebăm sau încercăm să ne 
imaginăm cât mai realistic viitorul. 
 Cu siguranță ne-ar plăcea să fie unul învăluit în com-
petențe diverse, astfel încât efortul de adaptare să fie unul 
minimal. Atunci, firește, este imperios necesară crearea acelor 
condiții de învățare și dezvoltarea acelui climat pe fundamentele 
căruia achizițiile viitoare să se așeze potrivit, dar mai ales, să 
răspundă nevoilor copilului/adolescentului.
 Începutul anului 2020 stă cumva ancorat într-o experiență 

deosebită, extrem de plăcută, un program de formare găzduit de 
școala noastră, în urma căruia atât noi, “cursanții”, cât și 
“formatorii” am avut numai de câștigat. 
 Climatul de lucru, atmosfera de învățare creată prin 
intermediul interacțiunii directe cu metodele și materialele de 
lucru: Lego Story, tabletele, tabla interactivă , roboții au 
transformat acest timp într-unul al învățării experiențiale prin 
conceptualizare- explorare-experimentare- utilizare. Acest tip de 
învățare este unul facil, de durată, cu efecte multiplicatoare. 

(continuare pe pagina 5.)
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Prof. Daniela Hângan

 Schimbul de idei, rezolvarea unor sarcini de lucru cu 
caracter interdisciplinar pot oferi premise pentru abordarea 
inovatoare a conținuturilor. Discuțiile în cadrul atelierelor de 
formare s-au bazat pe situații concrete de învățare, pe modalități 
de optimizare a transferului de informații.
 Învățăcei fiind, timpul ni s-a părut mult mai scurt decât de 
obicei, iar din roadele acelor zile deja am împărtășit elevilor 
noștri. 
 De fapt, deschiderea noastră spre lumea tehnologiei în 

continuă perfecționare este garantul că ne dorim ca acești copii să 
fie adulții de mâine dornici să persevereze, motivați și creativi. 
 Vom deprinde exersând și experimentând. Vom dovedi 
astfel că tehnologia poate fi folosită și în beneficiul dezvoltării 
personalității proprii, indiferent ce rol avem în procesul 
educațional. 
 Mă declar bucuroasă și binecuvântată că fac și eu parte din 
“familia LEGO, STEM” alături de oamenii valoroși din Miskolc și 
Edelény! 

(continuare de pe pagina 4.)

 Biserica este încărcată de timp, de istorie, de mari daruri și 
energii spirituale. Adevărurile de credință pe care le 
propovăduiește, sunt adevăruri de viață. Prin tainele și ierurgiile 
ei, Biserica ne binecuvintează toate bunele strădanii. Ea sfințește 
viața, natura, casele noastre. Fiecare dangăt de clopot vestește 
această lucrare mântuitoare și ne cheamă să ne pregătim, 
necontenit, pentru țelul înalt de dincolo de timp.
 Viața ne este dăruită pentru a o înțelege ca o călătorie care 
trece într-o altă existență. În centrul zilei de 1 ianuarie, se află 
numele Fiului lui Dumnezeu Întrupat. Despre El zice proorocul 
Isaia că la plinirea vremii, „va binevesti săracilor, va vindeca pe cei 
zdrobiți cu inima robilor le va propovădui dezrobire și va vesti 
anul plăcut Domnului”.
 Domnul a zis despre Sine: „Eu sunt lumina lumii” „Eu sunt 
ușa; de va intra cineva prin Mine, se va mântui”. (In 10, 9)
 El este UȘA Anului Nou pe care-l dorim aducător de inimi 
noi, mai curate, capabile să înnoiască timpul vieții spre bucuria 
învierii.
 Numele Iisus însemnă mântuitor, este singurul nume mai 
presus de orice nume. El este steaua polară care ne luminează 
drumul anilor ce răsar din adâncul eternității pentru ca să se 
reverse în ea. Prin Iisus Hristos –Domnul Nostru dăm sens 
superior celor pe care le vom întâmpina în viitor. Iar viitorul 
depinde, îndeosebi, de ecoul pe care-l are în inima noastra iubirea 
Lui. Ea include, respectul bunăvoința, încrederea și recunoștința. 
 Prin mijlocirea timpului, să facem din viața Domnului 
nostru Iisus  Hristos, viața noastră. 

 Anul Nou civil ne cheamă la sfinţirea timpului, la folosirea 
lui pentru a ne apropia de Dumnezeu cel Unul Sfânt, care e mai 
presus de timp, dar care din iubire de oameni s-a făcut om și a 
vieţuit în timp, în lume, Mântuitorul Iisus Hristos, Împăratul 
Veacurilor.
 Numele lunii ianuarie vine de la zeul roman Ianus, care 
avea două feţe, una orientată spre trecut și alta spre viitor. Și de 
aceea, la 1 ianuarie ne întrebăm ce am făcut bine în anul care a 
trecut și ce bine vom săvârși în anul în care am intrat. Deci, noi nu 
trebuie să fim cu două feţe, în înţelesul duplicitar, ci să ne gândim 
la trecut și să preluăm din trecut ceea ce a fost bun și să continuăm 
și în prezent și în viitor. De asemenea, să săvârșim în prezent și în 
viitor fapte bune spre slava lui Dumnezeu.
 Prăznuim pe 1 ianuarie cea dintâi zi a anului. E prima 
pagină albă, dintre toate care alcătuiesc cartea unui an. În cartea 
aceasta, se vor înscrie evenimentele a căror importanță, 
particulară ori obștească le-o va dărui timpul. Urările cu ocazia 
acestui binecuvântat prilej nu pot fi decât de sănătate și mântuire 
pentru fiecare om, de bogate roade pământesti și cerești pentru 

poporul nostru și de pace pentu marea familie a neamului 
omenesc.
 Toată viata omului poate fi privită ca o luptă teribilă cu 
timpul. Zadarnic încercăm să ținem timpul pe loc, ori să-l 
scurtăm în situații dureroase. Nu putem scăpa de ritmul lui firesc. 
Cu ajutorul Bisericii însă, avem posibilitatea să dăm valoare 
infinită timpului înterpretându-l, în bucurie ori durere.

“ANUL NOU” – SFINŢIREA TIMPULUI

Pr. Nicolae Ciupudean

foto: Pr. Nicolae Ciupudean
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 Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah din ziarul local 
Izvoarele din luna decembrie 2019. 
 Soluția problemei:
 1Ne7+!-Dxe7 
 2Da8+!-Cxa8 
 3Tc8#
 Rezolvare: Vodă Costel
 Vă prezentăm o nouă diagramă de șah şi pasionații de şah sunt 
rugați să ne dea soluțiile pentru rezolvarea problemei (date de 
contact: CNIPT Borsec, email: turism.borsec@gmail.com). 
 Rezolvarea diagramei se va publica în numărul următor al 
ziarului local Izvoarele.

Albul la mutare. Mat în 3 mutări!

ȘAH

Căsătorii
Bege Carol – Spaciu Daniela Alexandra          
28.12.2019.
Decese
Hanuleac Ioan           10.1948. - 12.2019.06. 22.

08 22Antal Viorica             .08.1940. - .12.2019.
Dobrescu Necolae     .03.1946. - 12.2019.16 23.

09. 24.Borsos Valeria            04.1933. - 12.2019.
13 02.Eigel Anna                  .03.1952. - 01.2020.
05 07.Balázs Béla                  .11.1969. - 01.2020.

ăzăroiu Veronica     14 20L .03.1972. - .01.2020.
Pépel Magdolna         .05.1942. - 01.2020.27 28.

 Impozitele și taxele aferente anului 2020 au fost 
indexate doar cu rata inflației, nefiind percepută nici o altă 
majorare. Totodată primăria a decis introducerea taxei 
hoteliere de 1 la sută pentru proprietarii de pensiuni și 
hoteluri. 
 Locuitorii din Borsec plătesc pentru anul în curs 
impozite și taxe locale indexate cu rata inflației pe anul 
2018, adică 4,6%. Trebuie menționat faptul că indexarea 
impozitelor este impusă de lege, iar anul trecut Ministerul 
Finanțelor Publice a comunicat că pentru indexarea taxelor 
locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza o rată 
a inflației de 4,6%. Alte majorări sau indexări nu au fost 
percepute, și în același timp rămân în vigoare și toate 
pachetele de reduceri din anii trecuți. De pildă, se acordă o 
reducere de 10% pentru cei care își plătesc impozitele pe 

locuință 2020 integral până pe 31 martie. Însă, în mod 
normal, impozitul se poate plăti în două tranșe egale, pe 31 
martie și pe 30 septembrie. 
 Noi fonduri pentru promovarea stațiunii
 Este foarte importantă promovarea stațiunii, iar 
finanțarea campaniilor de promovare necesită fonduri. 
Primăria a introdus începând din acest an taxa hotelieră de 
1 la sută pentru proprietarii de pensiuni și hoteluri. Aceste 
sume vor trebuie plătite exclusiv din venituri. Potrivit 
primarului Mik József este o sumă infimă care trebuie 
plătită. Este important ca toată lumea să înțeleagă că 
fondurile colectate vor fi cheltuite pentru promovarea 
stațiunii, ceea ce va fi de folos și pentru cei care lucrează în 
industria hotelieră.

LA BORSEC SE PLĂTESC IMPOZITE INDEXATE

Rédai Botond
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