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

dezvoltat foarte mult în ultimii ani, și 
continuă să fie pe un trend ascendent” – 
consideră Melánia Sárpátki. Proprietara 
de pensiune, și în același timp preșe-
dintele Asociației Turistice din Borsec, 
consideră că introducerea tichetelor de 
vacanță a contribuit la această creștere, 
asigurând un grad de ocupare mare și pe 
timp de vară. 

„Stațiunea este la mare căutare de tu-
riștii care doresc să se relaxeze în mijlocul 
naturii, într-o ambianță plăcută, liniștită. 
Trebuie avut în vedere faptul că în afară de 
apele minerale avem și alte atracții care 
merită vizitate.” Liderul asociației a atras 
atenția asupra unei deficiențe importante 
în contextul asigurării unor servicii opti-
me pentru turiști: deocamdată în locali-

Exclamația din titlu aparține unor ascendent în ultimii ani, asta datorită tate există prea puține restaurante, iar 
proprietari de pensiuni din stațiunea diversificării serviciilor oferite precum și foarte puține pensiuni asigură în afară de 
balneară. Antreprenorii au fost chesti- datorită investițiilor făcute de primărie. În cazare și masă. „Pensiunile trebuie să de-
onați în legătură cu situația industriei de afară de amenajarea pârtiei de schi s-au pună eforturi pentru aș-i putea servi cli-
profil din oraș din ultimul an. făcut investiții masive în infrastructură, enții măcar cu un mic dejun” 

„Funcționarea în parametrii optimi a acestea aducând beneficii mari propri- Primar: investițiile trebuie să continue
pârtiei de schi ne-a asigurat un grad de etarilor de pensiuni. Primarul József Mik consideră sezo-
ocupare de peste 90 la sută în timpul După spusele proprietarului, o dovadă nul de iarnă recent încheiat ca fiind unul 
iernii. Este vorba de lunile decembrie- a creșterii interesului turiștilor pentru bun. În opinia sa politica de prețuri a 
martie” – a explicat cu zâmbetul pe buze Borsec o constituie faptul că în compa- primăriei a contribuit cu mult la acest 
Gyula Bajkó. Proprietarul de pensiune rație cu anii trecuți, când pachetele pentru lucru, deoarece în cazul pârtiilor de schi 
spune că majoritatea turiștilor cazați în revelion au putut fi vândute în noiembrie, abonamentele de o zi au fost păstrate la 
unitatea sa au sosit din regiunea Clujului în ultima perioadă pensiunile sunt nivelul anilor trecuți, adică la 45 de lei 
și din Moldova, foarte mulți dintre ei fiind rezervate pentru perioada sărbătorilor de pentru o persoană. În alte localități turiștii 
clienți fideli. În opinia antreprenorului iarnă încă din luna august. plăteau și 70 de lei pentru aceeași 
industria de profil este pe un trend „În opinia mea turismul din Borsec s-a perioadă. 

(continuare pe pagina 2.)
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit pe data de 3 oraşului 700 m² teren din faţa Cabinetului Medical din Borsec, în 
aprilie 2019 şi au fost adoptate următoarele hotărâri: vederea construirii unui lift pentru persoanele cu dizabilităţi.

În Hotărârea nr. 21 s-au prezentat aspectele tehnice şi În data de 10 aprilie s-a aprobat suma necesară pentru 
economice privind implementarea pistei de bob de vară. construirea pistei de bob de vară, 425 579,73 lei, reprezentând 

În Hotărârea nr. 22 s-a aprobat prelungirea contractului 10% din valoarea investiţiei. Aceasta este contribuţia oraşului, iar 
pentru încă 2 ani cu firma de colectare şi transportul deşeurilor Ministerul Turismului va asigura diferenţa de 3 830 216 lei.
menajere AVE Huron. În data de 23 aprilie s-a aprobat bugetul local anual, după o 

În Hotărârea nr. 23 s-a aprobat preluarea în patrimoniul lungă întârziere a Bugetului Public Naţional.

O cântare din slujba Sfintelor Paști numește Învierea 
Domnului Hristos „Praznic al Praznicelor și Sărbătoare a 
Sărbătorilor”. Pe bună dreptate putem acorda această titulatură 
Învierii, ea fiind fundamentul credinței noastre creștine, bucuria 
noastră înălțătoare, temeiul și garanția învierii noastre. 

În noaptea Învierii, după ce slujitorii altarului invită 
credincioșii să primească Sfânta Lumină, se cântă “Învierea Ta, 
Hristoase, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi pe pământ ne 
învredniceşte, cu inimă curată să Te slăvim”, arătându-se că și noi 
cei de pe pământ mărturisim realitatea Învierii Domnului Hristos 
și-L preaslăvim împreună cu oștile cerești. 

Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

(continuare de pe pagina 1.)

„Astfel am avut aproximativ aceleași venituri din anii Primarul este conștient de faptul că odată cu deschiderea 
trecuți, numai că pârtia a putut să funcționeze la capacitate bazei de tratament se vor confrunta cu o problemă majoră: nu vor 
maximă aproape tot sezonul. O creștere suplimentară vom putea fi suficiente locuri de cazare, numărul acestora în acest moment 
atinge numai prin efectuarea de noi investiții” – explică primarul. fiind în jur de 600. Totodată nu vor fi suficiente restaurante, adică 
Potrivit dânsului, primăria pe termen scurt intenționează să cererea va fi mai mare decât orașul va putea oferi. „După părerea 
suplimenteze numărul porților de acces a pârtiilor, și în același mea în doi ani de zile și această problemă va fi rezolvată. Sunt 
timp să îmbunătățească infrastructura acestora. Se va amenaja un convins de faptul că proprietarii clădirilor vechi în cele din urmă 
patinoar în aer liber, iar pe termen lung se are în vedere vor găsi fondurile necesare pentru renovarea acestor imobile și 
amenajarea unei noi pârtii de schi. transformarea lor în pensiuni.” 

„Este îmbucurător faptul că tot mai mulți turiști aleg să-și Primarul și-a exprimat speranța că și investitorii privați 
petreacă vacanțele la noi. O veste foarte bună este faptul că vor apărea în Borsec. La urma urmei, municipalitatea se 
ministerul turismului a decis să asigure fondurile necesare străduiește să facă progrese și să ofere servicii. „Sunt foarte 
construirii unei piste de bob, astfel vom avea o atracție care va încrezător în faptul că vor veni și investitorii privați. În acest scop, 
atrage și mai mulți turiști pe timp de vară. În afară de asta vom am dat aproximativ 20 de parcele în concesiune, pe care vor fi 
continua organizarea evenimentelor și a festivalurilor deja construite pensiuni. Astfel în următorii ani numărul locurilor de 
consacrate, pentru a asigura un program cât mai variat și cazare ar urma să crească cu 200-300 de paturi. Există 
diversificat.” oportunități de dezvoltare, dar sectorul privat trebuie, de 

Mik: ne cunoaștem deficiențele asemenea, să încerce să aducă resursele financiare necesare ."

Rédai Botond

„PRAZNIC AL PRAZNICELOR ȘI SĂRBĂTOARE A SĂRBĂTORILOR”

(continuare pe pagina 3.)
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Cântările liturgice din slujba Învierii când se cântă: „O, Paștile cele mari și 
exprimă foarte bine teologia Bisericii preasfințite, Hristoase, o, înțelepciunea lui 
noastre, ele ajutându-ne să pătrundem și Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu și 
să înțelegem semnificația Praznicului, dar Puterea, dă-ne nouă mai adevărat să ne 
și să trăim plenar bucuria Sărbătorii. Ca- împărtășim cu Tine în Ziua cea neînserată 
nonul Paștilor începe cu cântarea „Ziua a Împărăției Tale” (din cântarea a IX-a ).
Învierii, să ne luminăm, popoare, Paștile Duminica este Ziua Învierii Domnului 
Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și a devenit sărbătoarea săptămânală a 
și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu creștinilor încă din perioada apostolică, ea 
ne-a trecut pe noi, cei ce-I cântăm cântare fiind trăirea anticipată, prin cultul Biseri-
de biruință”. Luminarea la care face refe- cii, a tainei prezenței Împărăției lui Dum-
rire acest imn liturgic vizează atât înțe- nezeu pe pământ. Cultul duminical este 
legerea Tainei dumnezeiești și mântui- expresia participării reale la tempora-
toare, cât și căldura interioară, care ne litatea transfigurată de Învierea lui Hris-
mângâie și ne înalță sufletește. tos.

Omul credincios și purtător de lumină Praznicul Învierii sfințește și luminea-
este îndemnat în slujba Praznicului să-și ză sufletele noastre, făcându-ne să simțim 
mărturisească atașamentul față de Hristos întâi a Canonului Paștilor). că, "Aceasta este ziua pe care a făcut-o 
Domnul și credința sa față de Învierea cea Este mai mult decât evidentă profun- Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim 
mântuitoare: „Să ne apropiem purtători de zimea dogmatică a textelor liturgice pe întru ea" (Psalmul 117, 24).
Lumină la Hristos, Cel ce a ieșit din mor- care le auzim la Praznicul Învierii, aceste Părintele Dumitru Stăniloae (†1993), 
mânt ca un Mire, și să prăznuim împreună cântări înfățișându-ne într-o armonie cel mai mare teolog ortodox din secolul 
cu cetele cele iubitoare de Praznic, Paștile înălțătoare întreaga operă de Răscum- trecut, spunea: „Învierea Domnului 
lui Dumnezeu cele mântuitoare”(din părare a neamului omenesc, înfăptuită de Hristos este evenimentul fără pereche în 
cântarea a V-a a Canonului Paștilor) . Mântuitorul Hristos. istoria lumii. Importanța ei întrece în mod 

Dar nu numai omul se luminează și se Tot ceea ce a săvârșit Hristos pentru absolut tot ce se întâmplă și se poate 
bucură de Învierea Domnului Hristos, ci și noi oamenii, Întruparea, Propovăduirea, întâmpla în univers”.
întreaga creație care, după căderea în păcat Patimile, Moartea, Învierea și Înălțarea Sa, În cuvântul său de învățătură din 
a primilor oameni, „împreună suspină și numim în limbaj teologic „mântuirea noaptea Sfintei Învieri, Sfântul Ioan Gură 
împreună are dureri până acum” (Romani obiectivă”. Noi, oamenii, suntem chemați de Aur ne îndeamnă: „ De este cineva 
8, 22). În cântarea a treia din Canonul să ne însușim roadele mântuirii obiective, binecredincios şi iubitor de Dumnezeu, să 
Paștilor se exprimă foarte bine parti- dăruite nouă de Dumnezeu fără vreun se bucure de acest praznic frumos şi 
ciparea și transformarea creației întregi: merit personal, astfel că prin har, credință luminat. De este cineva slugă înţeleaptă, să 
„Acum toate s-au umplut de lumină, și și fapte bune fiecare creștin să ajungă la intre bucurându-se, întru bucuria Dom-
cerul și pământul și cele dedesubt. Deci să „mântuirea subiectivă”, personală. Așadar, nului său „. 
prăznuiască toată făptura Învierea lui „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. Sfinții sunt cei care au experimentat 
Hristos, Întru care s-a întărit”. Lumea vă- Sufletul creștinului tânjește după această bucurie, pe care o revărsau asupra 
zută și cea nevăzută tresaltă, căci lumina comuniunea cu Hristos, aici în viața semenilor lor cu generozitate, astfel Sfân-
Învierii transformă haric creația lui pământească și în cea viitoare. Această tul Serafim de Sarov îşi saluta pe parcursul 
Dumnezeu, redând omului și tuturor celor tensiune lăuntrică după Dumnezeu este întregului an vizitatorii cu veselie, zicân-
create „starea cea dintâi”, pierdută prin exprimată în finalul Canonului Paștilor, du-le: "Bucuria mea, Hristos a înviat!". Să 
întinarea păcatului strămoșesc și înstrăi- ne străduim să urmăm viețuirii curate a 
narea de Creator. Noaptea Învierii este Sfinților, ei fiind oameni ca noi, dar 
moment de bucurie înălțătoare și asta biruitori asupra păcatului și vrednici a fi 
exprimăm, cântând: “Cerurile după cuvi- numiți „casnici ai lui Dumnezeu” (Efeseni 
ință să se veselească, și pământul să se 2, 19), căci astfel vom fi părtași luminii 
bucure, și să prăznuiască toată lumea, cea Învierii și vom trăi deplin bucuria „Praz-
văzută și cea nevăzută, că Hristos S-a nicului Praznicelor”.
sculat, veselia cea veșnică” (din cântarea Pr. Nicolae Ciupudean

fotografii: Pr. Nicolae Ciupudean

(continuare de pe pagina 2.)
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ecologizare în Poiana Zânelor. După trei ore de lucru, au fost 
colectate trei pungi mari de aproximativ 720 de litri de gunoi, din 
împrejurul obiectivelor: Peştera de Gheaţă, Grota Urşilor și 
Izvorul Străvechi (Mofeta). 

Adresăm mulţumiri şi laude echipei pentru această 
activitate. Doi elevi din clasa a II-a, Emma Sándor și Róbert 
Kerekes, ne-au spus că au colectat deşeuri diverse: sticle şi doze de 
bere, pet-uri, numeroase chiştoace şi cutii de ţigări, scutece, 
îmbrăcăminte, minge de fotbal, pahare, batiste de hârtie! 
Adresându-le întrebarea despre cum a fost după-amiaza lor, fără 
să se gândească mi-au răspuns: obositoare! 

Mi-au povestit, că în școala lor, Liceul Unitarian „János 
Zsigmond”, se pune mare accent pe protecția mediului, deşeurile 

Tema privind deşeurile este una mereu importantă. Dacă le colectează selectiv şi nu aruncă gunoiul la întâmplare. 
am întreba oamenii, sunt convinsă că toată lumea ar vota pentru Profesorul lor însoțitor, Décsei Levente, caracterizează grupul de 
un mediu curat. În practică situaţia este diferită, mai ales în zonele elevi ca fiind un grup disciplinat, educat, adăugând că se observă 
publice, pentru că desigur acolo nu noi facem curăţenie, deoarece clar care este atitudinea școlii sau a profesorului față de deşeuri şi 
nu se păstrează curățenia, astfel mulţi aruncă la întâmplare de protecţia mediului înconjurător. Elevii au sosit în cadrul 
gunoaiele, adesea la doar câțiva pași de coșul de gunoi... programului "Şcoala Altfel", la Şcoala Pădurii, coordonaţi de către 

După ce angajații primăriei, timp de câteva săptămâni în domnul profesor Décsei Levente, care de ani de zile organizează 
fiecare zi au făcut curăţenie, au tuns copacii, au adunat gunoaiele elevilor astfel de programe. Cu această ocazie copiii cunosc 
din staţiune, în data de 15 aprilie 2019, 24 de elevi din Cluj- copacii, florile, păsările, izvoarele, marcajele turistice și mai ales, 
Napoca înarmaţi cu saci de gunoi şi mănuși de plastic (Primăria învaţă că pădurea, câmpul, apele şi izvoarele sunt toate ale noastre 
Oraş Borsec le-a acordat sprijin) au început acţiunea de şi trebuie să le păstrăm curate!

ELEVI DIN CLUJ-NAPOCA AU FĂCUT CURĂŢENIE LA BORSEC

Traducere după: Kolbert Tünde

Școala Altfel sau Săptămâna Să știi mai multe să fii mai bun Școala Altfel este o combinație între școală și timp petrecut 
– reprezintă calea spre întărirea relației profesor - elev; profesor – într-un mod plăcut împreună cu elevii. Astfel și noi cadrele 
părinți; profesori - comunitatea locală. Copiii sunt veseli, dornici didactice de la Grădinița Poiana Zânelor încercăm ca în fiecare an 
de a participa la orice acțiune, de a experimenta, de a explora și de în Săptămâna Altfel să oferim preșcolarilor cinci zile în care să 
a învăța într-un context non-formal dar inovator, destins, învețe lucruri noi și diferite. 
prielnic.  

ȘCOALA ALTFEL SAU SĂPTĂMÂNA ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!

(continuare pe pagina 5.)
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UN NOU CONCURS DE ATELAJE CANINE PE ROȚI ŞI CANICROSS LA BORSEC

În perioada 6-7 aprilie 2019 a avut loc Concursul de atelaje 
canine pe roți şi Canicross la Borsec. 

Sâmbătă dimineaţa la linia de start au fost 22 de concurenţi 
sosiţi din 7 localităţi. Vremea a fost potrivită pentru desfăşurarea 
concursului. Participanţii au parcurs cu bine traseul de 2 km, cu o 
diferenţă de nivel de 80 m, în cele două zile ale concursului. 
Câştigătorii la diferite categorii: participarea cu 8 câini (câştigător 
Baroti Nandor din Ciumani), cu 6 câini (câştigătoare Rebecca 
Baróti), cu 4 câini (cel mai rapid a fost Nagy Radu din Bălan) şi cu 
2 câini (câştigători Moca Dan din Cluj Napoca şi Kiss Julia din 
Ciumani). La canicross au câştigat Nica Irina din Cluj Napoca şi 
Fülöp Balázs din Borsec.

Molnár Sándor participând cu 3 câini a fost clasat pe locul 
II, şi Molnár Bernadette participând cu doi câini a fost clasată de 
asemenea pe locul II. Concurentul Siller Mihály din Borsec, a 
participat cu doi câini şi a fost clasat pe locul III.

Familia Baróti din Ciumani a sosit cu peste 22 de câini. 
Molnár Sándor are 5 câini, pe când Siller Mihály deţine 2 câini. 
Persoanele interesate au putut admira frumuseţea câinilor Husky, 
Malamut de Alaska şi Samoyed. Îngrijirea şi creşterea lor nu este o 
activitate ieftină, dar este un hobby frumos. Molnár Sándor a 
inițiat înfiinţarea unei asociații sportive, şi sperăm că astfel va 
putea obţine mai mult sprijin financiar. 

Au sprijinit realizarea acestui concurs: ROMAQUA 
GROUP SA, Primăria Oraş Borsec, firma Panferanto şi Hostel 
Fitness. Adresăm mulţumiri pentru ajutorul primit, persoanelor: 
Zudor István, Bordanciuc Dănuț, Jandarmeria din Borsec, pre-
cum şi lui Veress Szabolcs care împreună cu Borsi Gyöngyi au 
pregătit gulyás şi sarmale gustoase.

Fotografii (au fost mai mulţi) au contribuit, de asemenea, 
la popularizarea acestui concurs de atelaje canine. Felicitări celor 
care au participat la Concursul de atelaje canine pe roți şi 
Canicross!

În acest an activitățile organizate în Săptămâna Altfel au fost   
următoarele:

- Excursie tematică la Aeroportul Internațional Transilvania 
din Tîrgu Mureș unde preșcolarii au putut  să urmărească aterizarea 
și decolarea unui avion. Ziua a continuat cu vizitarea Grădinii 
Zoologice.

- Protejarea mediului înconjurător și colectarea selectivă a 
deșeurilor – Micii ecologici 

- Vizită la cabinetul stomatologic 
- Vizită la Casa de Cultură unde preșcolarii au avut prilejul să 

cânte la instrumente muzicale ajutați de domnii profesori:  
Klemencz Greta, Szerecean Osszian.

- Ateliere de lucru în sala de grupă – Încondeierea ouălelor 
pentru Sfintele Paști.

Traducere după: Farkas Aladár
fotografii: Bot Andrei ( facebook.com/primariaborsec)

(continuare de pe pagina 4.)
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Cu ocazia zilei dedicate sportului din cadrul 
săptămânii Școala Altfel, angajaţii Centrului Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică din Borsec împreună cu 
Vodă Costel, persoana care duce renumele Borsecului în 
turnee Internaționale de Șah, au prezentat elevilor de la 
Liceul Tehnologic Zimmethausen un sport al dezvoltării 
capacității mintale, șahul.

Cu siguranță elevii au auzit despre șah, au văzut o 
tablă de șah, poate că au și jucat, dar nu este precum pare 
doar o tablă cu piese pe masă ci este un joc complex, este 
SPORTUL MINȚII. Practicarea acestui sport înseamnă 
pasiune, dragoste pentru ceea ce faci, devotament, răbdare. 
Elevii claselor primare, gimnaziale şi liceale au aşezat 
piesele pe tablă, au şi exersat diferite mutări, chiar au şi jucat 
o partidă de şah.

Elevii au înţeles că în șah nu este ca într-un sport de 
echipă, nu depinzi de ceilalți membri ai echipei, ci doar tu 
iei decizia, așadar este o matematică pură, un algoritm de 
urmat în timpul jocului. 

Vodă Costel participă la nenumărate concursuri și 
mereu se întoarce cu premii și de cele mai multe ori clasat pe 
locul I, dar înainte se antrenează acasă, are mai mult de 60 de 
cărți de specialitate de unde exersează diferite tipuri de 
deschideri, combinații, jocuri de mijloc și de șah, fapt 
pentru care îl admirăm și îi mulțumim că datorită talentului 
său, Borsecul este cunoscut în lumea complexă a șahului.

Așadar, am încurajat elevii ca pe lângă aparatele 
electronice pe care le folosesc zilnic, să facă cunoştinţă cu 
acest sport, care îi va ajuta în gândire, la școală, în viața de zi 
cu zi și în a lua decizii în viață. 

Cei care au curiozitatea și interesul de a practica acest 
sport pot să ia legătura cu Vodă Costel. 
 

PREZENTARE DE ŞAH ÎN CADRUL SĂPTĂMÂNII „ȘCOALA ALTFEL” 

CNIPT Borsec
fotografii: CNIPT Borsec

Traducere după: echipa de redactare al Ziarului Local Források

Prin acordarea distincțiilor "Bradul de Argint", de 25 ianuarie 2019, președintele UDMR, Kelemen Hunor, 
UDMR își exprimă recunoștința față de activitatea celor a acordat această distincție la 24 de persoane. Domnul 
care s-au implicat semnificativ în dezvoltarea și păstrarea Aladár Farkas, profesor pensionar şi reprezentant UDMR al 
identității comunității maghiare și în realizarea obiectivelor Regiunii Gheorgheni se numără printre aceste persoane, și 
asumate de UDMR, în programul său. a primit dinstincţia "Bradul de Argint". 

În cadrul reuniunii CRU de la Târgu Mureș, în data Îi transmitem felicitări.

FARKAS ALADÁR 
A PRIMIT DISTINCȚIA BRADUL DE ARGINT
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PRUDENȚA ESTE CEA MAI BUNĂ PAZĂ ȘI NU COSTĂ...
Pentru a preîntâmpina neplăcerile legate de furturile aparțin locatarilor imobilului respectiv, precum și a unor 

din locuință, vă prezentăm câteva măsuri de siguranță: persoane străine și rețineți cât mai multe semnalmente ale 
Asigurați ușa de acces cu o încuietoare sigură, acestora.

eventual și cu lanț de siguranță. Montați alarme și camere de luat vederi pentru a 
Întăriți tocul ușii în zona sistemelor de asigurare cu o descuraja hoții și pentru protejarea bunurilor din societățile 

armătură metalică și montați un sistem de alarmă. comerciale și nu lăsați bunuri de valoare în locuințe aflate în 
În cazul locuințelor situate la parter și a caselor construcție.

expuse frecvent activităților infracționale, trebuie să Angajați o firmă specializată în protejarea spațiilor 
protejați ferestrele cu gratii încastrate în zid. comerciale.

Împiedicați pătrunderea în locuință a unor persoane 
străine sub pretextul comercializării de către acestea a unor NU UITAȚI:
produse și semnalați organelor de poliție orice Numai printr-o atitudine activă puteți împiedica 
comportament suspect. victimizarea altor persoane cât și a dumneavoastră.

În condițiile în care o persoană declară că reprezintă Dacă sesizați o spargere, anunțați de îndată poliția. 
o autoritate, solicitați prezentarea unei legitimații, aceasta Nu pătrundeți într-un apartament a cărui ușă a fost spartă 
trebuind să fie valabilă - cu viza la zi, fără ștersături, întrucât se pot șterge urme esențiale lăsate la fața locului și îl 
obligatoriu cu fotografie, reținând pe cât posibil numele, contaminați cu propriile dvs. urme.
semnalmentele și autoriatea de la care provine. Furnizați poliției toate datele pe care le dețineți în 

Nu lăsați bilete în ușă sau mesaje pe robotul telefonic legătură cu eventuala spargere, indiferența dvs. nu face 
din al căror conținut să rezulte absența dvs. de la domiciliu. decât să îngreuneze prinderea autorilor care între timp vor 

Nu găzduiți persoane despre care nu aveți suficiente comite alte infracțiuni și pot sparge chiar apartamentul dvs.
date. Apelați cu încredere la numărul de telefon: 112

Anunțați poliția atunci când observați că în jurul Compartimentul de Analiză și Prevenire a 
imobilului staționează autoturisme suspecte, care nu Criminalității

În numele Clubului de Pensionari, adresăm Pe această cale adresăm mulţumiri văduvei lui Tofán 
mulţumiri Primăriei Oraşului Borsec pentru amplasarea József, care a donat Muzeului de Expoziţie Locală o colecţie 
băncilor pe strada Cimitirului. Multe persoane, nu doar de roci. Acestea vor fi expuse lângă rocile donate cândva de 
pensionari, se plimbă pe această stradă liniştită şi era către Eigel Tibor. 

          Farkas Aladárnecesar să se amenajeze locuri pentru odihnă.
Cu mulţumiri şi respect, doamna Virginás Rózsika.

MULŢUMIRI

Aceste bezele se pot pregăti atunci când ne rămân care am așezat hârtie de copt. Le coacem la 180 de grade cam 
multe albușuri. 15 minute, până încep să se rumenească la suprafață. Se 

Ingrediente: 125 g de nucă de cocos, 100 g de zahăr dezlipesc când încă sunt călduțe.
tos, 2 albușuri, un praf de sare. Cei care au mai multă răbdare pot introduce și o 

Albușurile se bat spumă cu praful de sare, adăugăm jumătate de linguriță de cremă de ciocolată în interiorul 
treptat zahărul și nuca de cocos. În palme formăm niște conurilor.

Fazakas Emeseconuri cam de mărimea unei nuci și le așezăm pe o tavă pe 

BEZELE CU NUCĂ DE COCOS

Sursa: Poliţia Oraş Borsec



A sosit primăvara, perioada în care ne fibrele, se absoarbe repede și adânc în 
apucăm de renovat, de construit. Este lemn, astupă porii în profunzime, fără să se 
recomandat să ne documentăm bine formeze o peliculă la suprafață. Datorită 
înainte de a alege materialele cu care luc- pigmenților, nuanțele mai închise prote-
răm, deoarece acestea garantează o durată jează mai bine lemnul de radiațiile UV 
de viață îndelungată obiectelor și elemen- decât nuanțele deschise. Avantajul acestui 
telor de construcție. Să aruncăm o privire material constă în faptul că nu trebuie 
la materialele cu care putem proteja supra- îndepărtat stratul anterior atunci când 
fețele de lemn pentru ca acestea să nu se vrem să revopsim suprafața tratată, așadar 
usuce, să crape sau să se înnegrească repe- este ideal pentru garduri, foișoare și alte 
de. suprafețe care își schimbă forma sau 

Baițul este termenul generic care se volumul datorită intemperiilor, a umidi-
referă la soluțiile transparente destinate tății sau a acțiunii soarelui.
nuanțării lemnului. Provine din cuvântul Lazura groasă sau 3 în 1 se absoarbe în 
nemțesc „beize”, ca de altfel mulți termeni lemn, însă nu atât de profund, și, datorită 
pe care îi folosim în domeniul construc- vâscozității, creează un strat protector la 
țiilor și cel tehnic. Baițul este soluția suprafață. Se recomandă a fi folosit pe sup-
obținută prin dizolvarea coloranților solizi rafețe expuse uzurii mecanice: scări, balus-
în apă sau în solvenți organici sau diluarea trade, mese, geamuri sau uși. Fibra lem-
cu apă sau solvenți organici a concentra- nului nu mai rămâne chiar atât de vizibilă, 
telor de culoare lichide, până la intensitatea iar suprafețele astfel tratate îmbătrânesc 
dorită. Așa cum am zis, se folosește pentru mai repede la exterior.
colorarea lemnului, fibra rămânând vizi- Lacul colorat se usucă la suprafață, 
bilă. Desigur, peste lemnul impregnat cu creând o peliculă protectoare. Orice ma-
baiț se poate aplica un strat protector de lac terial care creează un strat protector rigid 
sau ceară. la suprafață îmbătrânește mai rapid la 

Termenul „lazură” a pătruns la noi tot exterior, se crapă, se cojește datorită aspec-
pe filieră germană și se referă la materialele telor menționate mai sus, există însă lacuri 
destinate colorării lemnului la exterior, dar pentru exterior care rezistă mai mult.
care și protejează suprafețele de lemn. Este Menționez și vopseaua tip „ulei”, adică 
vorba de o soluție semitransparentă alcă- emailul, foarte răspândit pe meleagurile 
tuită din pigmenți, rășini și alte aditivi, care noastre. Este un material colorant opac 
oferă protecție împotriva razelor ultravio- care acoperă lemnul în totalitate și îl 
lete ale soarelui, intemperiilor, mucega- protejează, conferându-i rezistență meca-
iului, ciupercilor și insectelor, în funcție de nică, având caracteristicile unui lac. În 
varianta aleasă. funcție de ingrediente și pigmenții folosiți, 

Lazura subțire sau 2 în 1, așa cum se există vopsele pentru interior și exterior.
găsește la noi în comerț, scoate în evidență 
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Deces

LAC, LAZURĂ ȘI BAIȚ

Fazakas Emese

Vă prezentăm rezolvarea diagramei 
de şah din ziarul local Izvoarele din luna 
martie 2019.
Varianta 1:
1-Cf3+!!
2gxf3(dacă 2Dxf3-Dxe1#)-Th1+! 
3Rxh1-Dh3+ 
4Rg1-Dh2+ 
5Rf1-Df2# 
Varianta 2:
1-Cf3+!! 
2Rf1-Th1+ 
3Re2-Dxe4+ 
4Ce3(dacă 4Rd1-Txe1#)-Txe1#

Rezolvare: Vodă Costel şi Kovács László

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.

Negrul la mutare!
CNIPT Borsec 

ŞAH
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