Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.
Ediţia V. Octombrie 2019

SE POT DEPUNE CERERILE
PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

A FOST INAUGURATĂ CLĂDIREA
RENOVATĂ A GRĂDINIŢEI

ESTE ÎN PERICOL VIITORUL
LICEULUI DIN BORSEC?

6.

A FOST INAUGURATĂ PISTA DE BOB DE VARĂ DIN BORSEC

La nici șase luni de la semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Turismului, Primăria Borsec a reușit finalizarea
unui nou proiect important pentru dezvoltarea turismului din localitate: construirea
pistei de bob de vară demontabilă. Noua
facilitate a fost inaugurată în data de 23
octombrie 2019, în prezența oficialităților
locale, județene și al reprezentanților
Ministerului Turismului.
„Această inaugurare este o bucurie
foarte mare pentru comunitatea noastră.
Iată, am reușit să predăm astăzi încă o
investiție care constituie un pas important
în procesul de dezvoltare a stațiunii” – a
declarat în cadrul festivității de deschidere
Mik József, primarul orașului Borsec. În
discursul său festiv, edilul a adăugat faptul
că ideea vine din Austria, unde există mai

multe facilități asemănătoare. „Ceea ce este
foarte important este că prin această realizare se vor putea atrage și mai mulți turiști
în stațiune, și putem să prelungim șederea
acestora în localitate” – a punctat primarul
localității.
Barti Tihamér, vicepreședintele Consiliului Județean Harghita, a lăudat eforturile
depuse în ultimii ani de conducerea primăriei Borsec în dezvoltarea turismului din
localitate. „Este o zi specială pentru Borsec
și pentru județul Harghita. Această stațiune
merită investiții în turism, nu numai datorită renumelui, brandului său, ci și din
cauza determinării autorităților locale de a
face pașii necesari în acest sens” – a menționat reprezentantul consiliului județean.
La rândul său, deputatul UDMR Bende
Sándor a apreciat investițiile din Borsec

realizate în ultimul deceniu. „În toată această perioadă, prin consiliul județean, am
ajutat foarte mult această localitate. Dar nu
uitați, nu poți ajuta pe cineva care nu muncește. Doar pe acela, care are idei și care
dorește să implementeze aceste idei. Cred
că aceasta este calea care trebuie urmată în
dezvoltarea turismul din județul Harghita.”
Valoarea investiției privind construirea
pistei de bob de vară demontabilă se ridică
la 5.250.000 lei, suma alocată de Ministerul
Turismului fiind de 4 milioane lei, iar
contribuția Consiliului Județean Harghita
a fost de 400.000 lei. Proiectul a presupus
construcția unui sistem de săniuțe de vară
demontabil, în locul unde funcționează
iarna pista de schi, având o lungime de
aproape 1500 de metri (pistă coborâre 860
m și pistă urcare 572 m, diferență de nivel
125 m). Accesul către vârful pistei se face cu
teleschiul existent prevăzut deja pentru
pârtia de schi funcțională pe timpul sezonului rece.
Facilitatea este deschisă publicului
zilnic între orele 14-17, sâmbăta și duminica între orele 12-17. O cursă cu săniuța
costă 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru
copii.
Rédai Botond

fotografii: facebook.com/primariaborsec
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EDUCAȚIA LEGO – O NOUTATE ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

foto: statiuneaborsec.ro

Jucăriile Lego sunt folosite pentru îmbogățirea
cunoștințelor în clasele primare din Borsec. Despre proiectul de
învățământ alternativ am putut afla detalii de la specialiști din
Ungaria veniți la Borsec pentru a ajuta școala din localitate la
implementarea acestui proiect.
Cum ajungem să ne folosim de jocurile Lego în educarea
copiilor? Acestea sunt produse care au fost dezvoltate de către
compania Lego exclusiv pentru școli – a explicat despre noua
metodă de educație managerul firmei ungare Hdidakt Kft. Anikó
Kopacz a vorbit, cu ocazia Zilei jocului Lego, organizat la Liceul
Tehnologic Zimmethausen la începutul lunii curente, despre

utilizarea jocului ca o nouă abordare educațională. De fapt – a
explicat managerul firmei – este o chestiune de încurajare a
creativității copiilor. Este vorba despre o metodă prin care fiecare
elev își caută propria cale în rezolvarea diferitelor sarcini.
Potrivit specialistului, un rezultat important ca urmare a
aplicării metodei este faptul că se creează un mediu de lucru
diferit atât pentru elev cât și pentru profesor. Ambele părți se simt
bine în timpul activităților organizate în școli, iar acest lucru are
un impact pozitiv asupra eficacității elevilor. De asemenea, oferă o
dezvoltare a competențelor de bază, cum ar fi atitudinea critică,
creativitatea, abilități de prezentare și comunicare și promovează
cooperarea în cadrul grupului Copilul. „Prin aceste metode,
oferim o educație bazată pe experiență și în același timp
dezvoltăm competențe digitale", a subliniat managerul
companiei. În opinia sa, introducerea acestei metode în Ungaria
în urmă cu trei ani, a condus la rezultate semnificative, atât copiii
cât și profesorii fiind încântați de aceste tipuri de activități.
Așa cum am relatat acum câteva zile pe pagina noastră de
Facebook, „Ziua jocului Lego” a avut loc în data de 4 octombrie la
Liceul Tehnologic Zimmethausen. Copiii au avut ocazia să
construiască și să programeze roboți, să învețe engleza și să
studieze matematica cu ajutorul jocului Lego prin îndrumarea
unui grup de profesori din orașul Edelény, Ungaria. Noua metodă
de predare a fost introdusă începând cu anul școlar în curs în
instituția din Borsec.
Rédai Botond

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 24
octombrie 2019 şi au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 73 s-a aprobat declararea stării de
insolvabilitate a unor debitori persoane fizice și juridice, scoaterea
creanțelor fiscale ale acestora din evidența curentă și trecerea întro evidență separată.
În Hotărârea nr. 74 s-a aprobat atribuirea prin schimb a
unei suprafețe de teren d-nei Balázs Zsuzsanna pentru
construirea unei case de locuit proprietate personală conform
Legii nr.15/2003, republicată, modificată și completată.
În Hotărârea nr. 75 s-a aprobat Regulamentul de
organizare și funcționare al aparatului de specialitate al
primarului și serviciilor publice subordonate.
În Hotărârea nr. 76 s-a aprobat stabilirea destinației pentru
917 mc., brut masă lemnoasă provenită din producția anului
2019 din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec.
În Hotărârea nr. 77 s-a aprobat abrogarea unor hotărâri.

În Hotărârea nr. 78 s-au aprobat modificări intervenite în
Statutul și Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Călimani Giurgeu.
În Hotărârea nr. 79 s-a aprobat atribuirea unei suprafețe de
teren d-nei Nistor Gabriela pentru construirea unei case de locuit
proprietate personală (schimb de amplasament), conform Legii
nr.15/2003, republicată, modificată și completată.
În Hotărârea nr. 80 s-a aprobat trecerea în domeniul privat
al orașului a unui imobil construcție și teren aferent precum și
intabularea acestuia.
În Hotărârea nr. 81 s-a aprobat instituirea unor facilități
fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente
obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018
inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza
administrativ teritorială a Orașului Borsec.
În Hotărârea nr. 82 s-a aprobat decontarea navetei cadrelor
didactice.
Traducere după: Farkas Aladár
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SE POT DEPUNE CERERILE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE
Primăria orașului Borsec aduce la cunoștință celor
interesați, că începând cu data de 10 octombrie 2019, pot prelua
cererile-tip şi declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea
ajutorului de încălzire a locuinței pe perioada sezonului rece
noiembrie 2019-martie 2020, de la biroul compartimentului
social din cadrul primăriei.
Termenul limită de depunere a cererilor şi declarațiilor pe
propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a
locuinței aferent lunii noiembrie 2019, este până la data de
20.11.2019.
După această dată se vor înregistra cereri, dar
consumatorii vor primi acest ajutor astfel:
a) începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au
depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b) începând cu luna următoare pentru cei care au depus
documentele după data de 20 a lunii respective;
Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr. 70/2011,
actualizată, privind măsurile de protecție socială în perioada
sezonului rece.
Familiile și persoanele singure care utilizează pentru
încălzirea locuinței energie electrică sau lemne, cărbuni ori
combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă
venitul net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei. În
cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică,
este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma
întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii
nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinței
încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite
necuvenit cu acest titlu se recuperează în condițiile legii.
Lista actele necesare acordării ajutoarelor la încălzirea
locuințelor poate fi consultată la sediul primăriei.
Important
Ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire.
Orice modificare a datelor declarate iniţial se va aduce la
cunoştinţa compartimentulul social din cadrul primăriei Borsec,
în termen de 5 zile de la data modificării (de exemplu:

componenţa familiei, venituri, bunuri deţinute în proprietate
etc).
Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării
ajutorului de încălzire
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate mai jos
conduce la excluderea acordării ajutorului la încălzirea locuinţei
pentru sezonul rece 2019-2020.
Bunuri imobile:
– clădiri sau alte spații locative, în afara locuinței de
domiciliu şi a anexelor gospodărești;
– terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă şi
alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și
2.000 mp în zona rurală.
Bunuri mobile:
– autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete
cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate
pentru persoanele cu dizabilităţi ori destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile;
– mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime
mai mare de 10 ani;
– autovehicule (autoutilitare, autocamioane de orice fel cu
sau fără remorci, -şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi;
– utilaje agricole (tractor, combină autopropulsată);
– utilaje de prelucrare agricolă (presă de ulei, moară de
cereale);
– utilaje de prelucrat lemnul (gater sau alte utilaje acţionate
hidraulic, mecanic sau electric), aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare:
– depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei.
Terenuri, animale şi/sau păsări:
– suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă
de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 de euro pentru
persoana singură, respectiv suma de 2.000 de euro pentru familie.
Rédai Botond

ÎNTR-O CĂLĂTORIE DE EXPLORARE ÎN JUDEȚUL HARGHITA – ÎN STAȚIUNEA BORSEC
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita, ADI Harghita, înființată la inițiativa Consiliului Județean Harghita, a
organizat în perioada 14-18 octombrie 2019 un infotrip în județul nostru, la care au participat opt angajați din șapte agenții de turism din
România.
În data de 17 octombrie 2019 reprezentanți ai Eximtur (București și Cluj-Napoca), Romania For All (București), Classy Romania
(București), Travis Turism (Iași), Active Holidays (Brașov) și Holiday To Romania (Brașov) au vizitat principalele atracții ale stațiunii
Borsec.
Scopul acestui infotrip a fost de a prezenta agențiilor de turism potențialul turistic al județului Harghita, pentru ca aceștia să
poată realiza în viitor pachete turistice din programele și locațiile pe care le-au vizitat.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsec
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A FOST INAUGURATĂ CLĂDIREA RENOVATĂ A GRĂDINIȚEI
Vineri, 4 octombrie 2019, a avut loc festivitatea de inaugurare
a grădiniței Poiana Zânelor, a cărei clădire a fost complet renovată pe
parcursul vacanței de vară.
Ceremonia de inaugurare a avut loc în prezența oficialităților
locale, județene și a reprezentantului guvernului maghiar. În
deschiderea evenimentului călugărul franciscan Böjte Csaba a
binecuvântat clădirea grădiniței, după care copiii care frecventează
instituția de învățământ au prezentat un scurt moment cultural.
Pe parcursul ceremoniei au luat cuvântul mai multe
oficialități din partea Consiliului Județean Harghita, al Consulatului
Ungariei din Miercurea Ciuc, respectiv din partea Uniunii Cadrelor
Didactice Maghiare din România. Primarul Mik József a evidențiat
faptul că renovarea grădiniței înseamnă un vis împlinit pentru
locuitorii din Borsec, iar lucrări de anvergură asemănătoare sunt
planificate și în cazul clădirii Grupului Școlar Zimmethausen, dar

care necesită o finanțare de cel puțin 2 milioane de euro.
Lucrări în valoare de 140 de mii de euro
După cum am relatat mai devreme, în cursul vacanței de vară
incinta clădirii care găzduiește grădinița Poiana Zânelor a fost
complet renovată. Au fost înlocuite instalațiile electrice și sanitare,
sistemul de încălzire, ușile de acces în săli, iar interiorul clădirii a fost
complet zugrăvit, fiind efectuate și reparațiile necesare. În același
timp cu lucrările interioare, a fost reparat gardul ce înconjoară locul
de joacă din spatele clădirii. Exteriorul imobilului a căpătat și el o
culoare nouă, lucrările exterioare de reabilitare termică a grădiniței
fiind deja executate în anii trecuți. Lucrările de renovare a clădirii au
fost finanțate prin Programul de dezvoltare a grădinițelor din
Bazinul-Carpatic, inițiat de guvernul maghiar în 2016 și a avut un
buget de aproximativ 45 milioane de forinți, adică în jur de 140 000 de
euro.
Rédai Botond

fotografii: facebook.com/primariaborsec

MODIFICĂRILE CODULUI RUTIER APLICABILE DIN DATA DE 12 OCTOMBRIE
O nouă contravenție este prevăzută de dispozițiile Codului
Rutier și anume: „ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice
mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul,
tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mişcare, a telefonului
mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de
înregistrare ori redare text, foto sau video.”
Pentru că acest text a fost adăugat la litera c) alin(1) al
articolului 108, înseamnă că cei care nu vor respecta prevederile
enunțate vor risca aplicarea a 4 puncte de penalizare, pe lângă
sancțiunea amenzii contravenționale din clasa a III-a cuprinse între
870 și 1120 de lei (de la 6 la 8 puncte-amendă) dispusă la art. 101
alin(2).
Mai mult, în caz de concurs de contravenții, ceea ce înseamnă
încălcarea unei reguli de circulație a vehiculelor concomitent cu
nerespectarea prevederilor mai sus menționate, legea prevede, la art.
100 alin(3), sancțiunea cu amenda între 580 și 725 de lei [clasa a II-a

de sancțiuni] și aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare
a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de
30 de zile.
Restricția ținerii în mână sau a folosirii cu mâinile în orice fel a
telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia
de înregistrare ori redare text, foto sau video, în timpul conducerii pe
drumurile publice se aplică și în cazul celor care utilizează un vehicul
pentru care nu este prevăzută obligativitatea deţinerii permisului de
conducere. În cazul acestora, sancțiunea prevăzută este amenda
cuprinsă între 870 și 1120 de lei [art.101 alin(1) punctul 19].
Mai precizăm faptul că amenzile contravenţionale se stabilesc
în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă
aplicate, iar un punct -amendă reprezintă valoric 10% din salariul
minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului, însă,
prin excepție, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2019 un punctamendă este 145 lei. [art. 98 alin (22) din OUG. 195/2002].
Poliţia Oraş Borsec
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SFINŢENIA – CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA LUI DUMNEZEU DIN OM

foto: Pr. Nicolae Ciupudean

Sfântul Grigorie Palama, într-una din scrierile sale, spune că
îndumnezeirea sau sfinţenia nu sunt altceva decât asemănare şi unire
cu Dumnezeu (Despre împărtăşirea dumnezeiască), iar marele
Apostol Pavel în cartea sa către Efeseni în capitulul 2 zice
următoarele: „nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi
împreună cetăţeni cu sfinţii, casnici ai lui Dumnezeu, zidiţi fiind pe
temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra din capul unghiului fiind
Însuşi Hristos”.
În această perioadă, biserica îi sărbătorește pe Sf. Dimitrie
Izvorâtorul de Mir și pe Sfântul Nestor cel care l-a biruit pe Lie.
Chipul tineresc al celor doi tineri din Tesalonic ne descoperă curajul
mărturisirii chiar cu prețul propriei vieți.
Din nefericire, în timpurile pe care le trăim există o mare
neclaritate asupra noţiunii de sfinţenie sau despre cum se poate
ajunge la ea. De foarte mule ori, sfinţii sunt priviţi de oameni ca fiind
nişte eroi, nişte oameni cu puteri deosebite, puteri la care greu s-ar

putea ajunge ori dobândi. Sfinţenia pare a fi ceva vrednic de lăudat,
dar imposibil de realizat, mai ales într-o societate în care anormalul
este considerat normal, într-o lume care parcă doreşte să se rupă de
ceea ce reprezintă moralitatea şi îşi caută idealuri total diferite de cele
care ar trebui să ducă dincolo de ceea ce este trupul.
Sfinţenia însă, poate fi şi este o stare duhovnicească la care
omul poate ajunge, dar pentru aceasta este nevoie ca ea să fie scopul
vieţii fiecăruia dintre noi, dacă dorim să gustăm din bucuriile
Împărăţiei lui Dumnezeu. De fapt, Însuşi Dumnezeu spune: „Sfinţiţivă şi veţi fi sfinţi, că Eu, Domnul Dumnezeul vostru sfânt sunt”
(Levitic 11, 44 ).
Sfinţenia trebuie căutată de fiecare creştin, fără deznădejde,
pentru că, fiind creaţi după „chipul lui Dumnezeu”, avem puterea să
ajungem la desăvârşire. Pentru aceasta, însă, este nevoie de
practicarea virtuţilor, a faptelor care să arate că le-am dobândit de-a
lungul vieţii. Cea mai de preţ virtute pe care omul trebuie să o
dobândească ca apoi să o practice în nădejdea dobândirii sfinţeniei
este cu siguranţă dragostea, pe care Sfântul Apostol Pavel o numeşte
ca fiind calea care le întrece pe toate: „dragostea îndelung rabdă,
dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu
se trufeşte… toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate
le rabdă, dragostea nu cade niciodată”( I Corinteni 13, 4-8). Deci,
dragostea, ca virtute duhovnicească, este calea cea mai sigură spre
împlinirea scopului fiecărui creştin.
Să căutăm sfinţenia, să luptăm şi să o dobândim, căci este
lucru cu putinţă fiecăruia dintre noi. „Dacă pofteşte cineva ceva, se
luptă ca să şi dobândească. Dar dintre toate bunurile şi lucrurile
vrednice de poftit cel fără asemănare mai bun şi mai vrednic de dorit
este Dumnezeu.”
Pr. Nicolae Ciupudean

VIAȚA ESTE MIȘCARE, MIȘCAREA ESTE VIAȚĂ!
Viața este mișcare, mișcarea este viață! Sub această deviză s-au desfășurat o serie de activități cu elevii Liceului Tehnologic Zimmethausen din Borsec. Animați de un nou început de an școlar, cu “urmele” vacanței încă proaspete, cu o energie debordantă, elevii de toate
vârstele, organizați pe categorii, au participat la Crosul toamnei, dar și la alte competiții interne de rugby, fotbal, volei.
De cele mai multe ori, cuvintele, oricât de meșteșugit ar fi alese, nu pot surprinde cu deplinătate bucuria, fericirea, dorința, liber-tatea de
manifestare a copiilor. De aceea, fotografiile care însoțesc acest articol vor “grăi” de la sine. Există, totuși, niște oameni inimoși, care însuflețesc
astfel de activități, a căror misiune este aceea de a antrena atât corpul, cât și mintea elevilor: doamnele profesoare Elena Avasicei și Emese Szocs.
Împreună au coordonat activitățile menționate, sprijinite fiind de cadrele didactice de la ciclul primar, în special. Împărtășind bucuria,
sperăm ca tinerii de azi să fie purtătorii virtuților de mâine!
prof. Hângan Daniela

fotografii: prof. Hângan Daniela

Izvoarele / Ediţia V./10.

pagina 6.

ESTE ÎN PERICOL VIITORUL LICEULUI DIN BORSEC?
Dacă cea mai recentă prevedere a ministerului de resort este
efectiv pusă în practică, liceul tehnologic din oraș va avea un viitor
destul de amar. Potrivit noului ordin, liceele care au avut
promovabilitate zero în sesiunea de bacalaureat din această vară vor
primi interdicție de a mai înființa clase de-a IX-a începând din 2020.
Ordinul Ministrului, 5090/2019, care a fost publicat deja în
Monitorul Oficial, arată că în liceele la care niciun elev nu a luat
Bacalaureatul în sesiunea de vară din 2019, nu vor putea trimite anul
acesta la minister propuneri pentru cifra de școlarizare pentru clasa a
IX-a! Este pentru prima dată în ultimii ani când performanța de la
examenul național este legată de înființarea claselor de liceu, scrie
Edupedu.ro.
În noua metodologie pentru fundamentarea cifrei de
şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat în anul școlar
viitor, 2020-2021, la Articolul 9, alin 1, actul citat arată că
„Propunerile privind cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a cu
frecvenţă zi învăţământ liceal, pe nivelul / filiera / profilul /
specializarea /calificarea profesională / programul de studii, pentru
care s-a obţinut prin ordin de ministru autorizarea de funcţionare
provizorie/acreditarea, se vor face numai de către unităţile de
învăţământ în care, în sesiunea iunie-iulie 2019 a examenului de
bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau
în care acest examen a fost promovat de cel puţin un absolvent”.
De această prevedere este afectat și Liceul Tehnologic
Zimmethausen, unde promovabilitatea la bacalaureatul din această
vară a fost zero.
„Nu am primit încă nici-o comunicare oficială în acest sens.
Cred că această prevedere nu se va pune în practică. Este
discriminatoriu și contrar legii fundamentale” – a explicat Ferenczy
József. Potrivit directorului liceului tehnologic prevederea din
ordinul de ministru este greșită și nu rezolvă problemele cu care se
confruntă sistemul de educație. El a menționat faptul că motivele
promovabilității mici din Borsec sunt multiple. Pe de o parte copii nu
prea văd sensul învățării, mentalitatea unor părinți în legătură cu

școala nu este adecvată. În același timp sistemul de învățământ este
unul prost conceput. „Să luăm de pildă exemplul nostru: la
bacalaureat se cere matematică avansată și literatură, iar noi predăm
gastronomie și turism. Nu ar fi mai eficient pentru acești copii să dea
examen din profesia pe care și-au însușit-o?”.
Potrivit directorului instituției, această prevedere, dacă este
lăsată în această formă, periclitează viitorul liceului tehnologic.
„Personal cred că în cazul liceelor tehnologice nu bacalaureatul ar
trebui să fie măsura eficienței educației. Ci faptul că absolvenții își pot
găsi un loc de muncă sau nu.” El a subliniat faptul că toți absolvenții
din acest an și-au găsit loc de muncă în profesia pe care și-au însușito. „Ministerul Educației în fiecare an inventează ceva care pune în
pericol viitorul școlii din Borsec, dar până acum nimic nu a fost pus în
practică. Sper că și de această dată se vor răzgândi” – a precizat
directorul.
Orașul are nevoie de liceul tehnologic
"Copiii pot izbuti în viața și fără bacalaureat, asta e clar. Dar
pentru viitorul liceului din oraș ar fi bine ca unii să treacă cu brio
peste acest examen” –a punctat primarul localității. Mik József a
explicat faptul că actorii implicați în procesul de învățământ ar trebui
să caute și să identifice soluțiile prin care se poate ieși din această
situație de criză. „Pentru oraș este importantă această instituție de
învățământ. Sper ca ministerul de resort se va răzgândi.”
Se cere eliminarea interdicției
Avocatul Poporului s-a autosesizat cu privire la interdicția de
a mai înființa clase de-a IX-a aplicată de Ministerul Educației liceelor
cu rată zero de promovare a Bacalaureatului. Potrivit site-ului
Edupedu.ro Instituția condusă de Renate Weber îi cere oficial
Ministerului Educației să elimine această interdicție. Avocatul
Poporului consideră că „măsura drastică luată de Ministerul
Educației pentru liceele cu zero promovabilitate la examenul de
bacalaureat sesiunea 2019 reprezintă, în opinia noastră, o încălcare
gravă a dreptului la învățătură, dar și o situație posibil
discriminatorie”.
Rédai Botond

ZIUA MONDIALĂ A ANIMALELOR
Ziua Mondială a Animalelor este o zi internațională de
acțiune pentru drepturile animalelor și bunăstarea lor, sărbătorită în
fiecare an pe 4 octombrie, zi de sărbătoare a Sfântului Francisc de
Assisi, patronul spiritual al animalelor.
Dacă ne dorim ca și copiii să iubească pisicile, câinii și alte
animale, este important să prezentăm copiilor cât mai devreme
lumea fascinantă a animalelor, să îi învățăm să respecte și să iubească
animalele încă de la o vârstă fragedă! Totuși este important să
precizăm importanța de a fi amabil cu toată lumea, nu doar cu
creaturi blănoase, cu pene sau cu solzi.
Sfaturi pentru a îndruma copiii să respecte animalele:
- Arată bunătate față de toate animalele!
- Vizitează o grădină zoologică sau o fermă împreună cu
copilul tău!

- Urmăriți împreună animalele din natură!
- Îngrijește animalele care trăiesc în curtea ta!
- Evită episoadele/imaginile în care animalele sunt rănite!
- Păstrează un mediu curat pentru a nu dăuna animalelor!
- Citiți împreună cărți despre animale!
- Urmăriți împreună filme și documentare despre animale!
- Luați în considerare adoptarea unui animal de companie!
- Dă-i copilului tău responsabilități legate de animale
domestice!
- Urmărește-ți copilul cum interacționeză cu animalele și
implică-te dacă este nevoie!
- Laudă-l când este bun cu animalele!
- Spune-i ce să facă dacă se simte speriat în preajma unui
animal.
Cotrigășanu Cristina-Elena
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SALVAREA VALORILOR ȘI OPORTUNITĂȚILOR DE TURISM CULTURAL ÎN ȚINUTUL SECUIESC

În data de 11 octombrie 2019, a avut loc o conferință
organizată de Centrul Cultural și de Arte din Lăzarea în Sala
Cika a Centrului Cultural din Lăzarea.
Reprezentanți din orașul Borsec au primit invitație la
această conferință, așadar împreună cu Éva Kiss am prezentat
publicului oportunitățile turismului cultural din orașul
Borsec. Astfel am prezentat stațiunea Borsec ca și stațiune de
interes național, care datorită apelor sale minerale
carbogazoase a fost și este una dintre cele mai cunoscute și mai

vizitate stațiuni din Transilvania. Am considerat foarte
important să prezentăm istoria acestei stațiuni, deoarece avem
valori care au fost descoperite de oameni celebri încă din
perioada anilor 1600: izvoare de apă minerală carbogazoasă,
băi cu ape carbogazoase, peșteri și peisaje frumoase. Salvarea
valorilor noastre prin protejarea izvoarelor de apă minerală
carbogazoasă, existența Băii Ó-Sáros, construirea unui centru
de tratament, funcționarea Complexului de Schi Speranța și a
pistei de bob de vară, organizarea festivalurilor, au condus la
creșterea numărului de turiști care ne vizitează stațiunea și
implicit la dezvoltarea acesteia.
În cadrul acestei conferințe au participat mai mulți
prezentatori: Terék József și Kisfaludi Aranka din Ungaria
județul Pesta, Lect. dr. Horváth Alpár de la Universitatea
"Babeş-Bolyai”, Szőts Zsuzsána, preşedintele Comisiei
Judeţene Covasna pentru Colecţia de valori, Szabó Károly,
președintele Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară
Harghita și Kolcsár Béla, managerul Centrului Cultural și de
Arte din Lăzarea.
Scopul evenimentului a fost promovarea procesului de
culegere a valorilor locale și integrarea acestora în ofertele
culturale care pot contribui la dezvoltarea turismului cultural.
Cotrigășanu Cristina-Elena

ÎN PRAG DE SĂRBĂTOARE - DE LA NOI PENTRU NOI
Cu mare bucurie și cu dor, în data de 29.11.2019 vă
așteptăm cu drag la Casa de Cultură din orașul Borsec, la un
nou eveniment caritabil, care are ca scop strângerea de fonduri
micuței noastre prietene Szendike Lucaci, care din păcate are
în continuare probleme de sănătate iar sprijinul nostru e
binevenit.
La acest eveniment minunat, ne va întâmpina dragul nostru
instructor și prieten Loránd Gergely, inițiatorul și principalul
organizator al acestui eveniment, căruia de altfel îi mulțumim
și îl așteptăm cu multă emoție.
Când zic sprijinul “nostru”, să știți că eu nu mă refer
doar la oamenii care sunt organizatorii acestui eveniment sau
la participanții de la orele de fitness și aerobic. Anul trecut am
avut surprize mari când, în sală am văzut borseceni și nu
numai, care au venit, au donat și au participat la eveniment
privind cum noi ne zbenguim pe muzică și încercăm să facem
coregrafii. Au fost și persoane care ni s-au alăturat și au reușit
să prindă din coregrafii, apoi i-au mulțumit instructorului.
Contează mult!

Prin “noi” înțeleg toată comunitatea în care trăim, și pe această
cale vă invităm să fiți voi cei care organizează direct acest
eveniment. Atât implicarea cât și prezența voastră este deosebit
de importantă!
Înainte de Sărbătorile de iarnă este așa de frumos să te
implici în astfel de evenimente, să oferi, să simți că ești dorit
undeva pentru bunătatea ta. Astfel, într-un fel ne pregătim
suflețelul pentru cea mai frumoasă sărbătoare din luna
decembrie.
Szende astăzi este puțin mai bine, deși a trecut printr-o
operație grea din nou. Mâine nu știm ce se va întâmpla. Vă
rugăm să veniți alături de noi să participați din puținul vostru
pentru o cauză bună. Orice ajutor mic este binevenit!
Recunoștință celor care și până acuma și-au oferit sprijinul.
Aș mai vrea să vă aduc la cunoștință că, în fiecare joi de
la ora 18, noi suntem la sala de sus a Casei de Cultură. Vă
așteptăm la mișcare în beneficiul sănătății noastre.
Vă mulțumim și vă rog să nu uitați data de
29.11.2019!!!!
Julianna Bordanciuc
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CONCURSUL DE ATELAJE CANINE PE ROȚI, EDIȚIA A XIV-A, BORSEC
teren variat (drum drept, în urcare, pantă).
Pe baza rezultatelor a celor două curse,
vă prezentăm câștigătorii pe diferite categorii:
I. Categoria Canicross:
Cel mai tânăr concurent – Molnár Milán Borsec
Categoria mijlocie: Locul 1 Platon
Alexandru – Toplița
Categoria mică: Locul 1 Rusu Alexandru Cluj Napoca
Locul 2 Rusu Ștefan - Cluj Napoca
II. Categoria – C2:
Locul 1 Grosu Constantin Rică – Bălan
Locul 2 Basarab Gică – Bălan
Locul 3 Tentiș Daniel Marius - Zlatna
III. Categoria – C1:
Locul 1 Molnár Sándor – Borsec
Locul 2 Marc Gabriel – Sărmaș
Locul 3 Achim Alexandru - Zlatna
IV. Categoria Bikejoring:
Locul 1 fete Nica Irina – Cluj Napoca
Copii:
Locul 1 Mărgărit Matei – București
Locul 2 Mărgărit Andrada – București

foto: facebook/Molnar Sandor Musher

Anul acesta, s-a înființat Asociația
Sportivă Molnár, care în perioada 12-13
octombrie a organizat un nou concurs de
atelaje canine pe roți. Timpul a fost favorabil atât pentru derularea concursului cât
și pentru participanți. Poiana Hármasliget
era plină de câini care mai de care mai
frumoși, s-ar fi putut organiza chiar și un
concurs de frumusețe pentru câini. Dimineața devreme, lătratul câinilor a trezit
locuitorii din zonă, ca nu cumva aceștia să
întârzie la deschiderea concursului.
Cursa s-a desfășurat în funcție de rasă,
numărul de câini și de categoria de participare (mersul pe jos, bicicletă, tricicletă).
Lungimea traseului a fost de 2-3 km, cu

Locul 3 Basarab Laura - Bălan
V. Bike malamut:
Locul 1 Mărgărit Dan – București
VI. Bike băieți:
Locul 1 Moca Dan – Cluj Napoca
Locul 2 Siller Mihály – Borsec
Locul 3 Tăuțan Mircea – Cluj Napoca
VII. Bike ciobănești australieni:
Locul 1 Florian Romeo Artur - Cluj Napoca
Locul 2 Mureșan Ana - Cluj Napoca
VIII. Categoria – D1:
a. Locul 1 Molnár Bernadette - Borsec
IX. Categoria – D2:
Locul 1 Andrei Prodan – Cluj Napoca
După cum reiese din listă, au fost 22 de
câștigători care au primit diplome și cupe,
dintr-un total de 26 de participanți.
Îi felicităm și îi așteptăm cu mult drag și
anul viitor. Adresăm mulțumiri organizatorilor, sponsorilor și susținătorilor: Primăria Oraș Borsec, ROMAQUA GROUP
SA, PANFERANTO SRL, Off Road, Hostel
Fitness, Bordanciuc Dănuț, Mihály Siller și
Marc Gabriel.
Traducere după: Farkas Aladár

ŞAH
Vă prezentăm rezolvarea diagramei de şah
din ziarul local Izvoarele din luna septembrie
2019.
Soluția problemei:
1Cg6+-Rg8
2 Cxf6+-Dxf6
3 Df8#
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.CNIPT Borsec (Rezolvare Vodă Costel)

Albul mută și câștigă!!!

Informaţii de stare civilă
Căsătorii
Szabó Adorján Norbert – Naseba Roberta Gabriela 30.10.2019
Decese
Vaszi Andrei
30.01.1961 - 01.10.2019
Talmájer Rosalia
15.08.1933 - 17.10.2019
Latiș Rodica
01.05.1957 - 24.10.2019
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