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BORSEC LA TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI
Asociația Turistică din Borsec a
participat la Târgul de Turism al României în
perioada 17-20 noiembrie 2016, fiind
reprezentați de Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică (CNIPT)
din Borsec. La evenimentul considerat cel mai
important pentru agenții de turism din țară,
au fost prezenți 230 de birouri și agenții din 14
țări, dar și numeroase consilii județene și
locale. Borsecul și-a prezentat ofertele ca
asociat al standului denumit Ținutul Secuiesc,
realizat în cooperare de ani buni de către
Consiliul Județean Covasna și Harghita. Aici
Borsecul s-a alăturat grupului format din
Vlăhița, Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc.
CNIPT Borsec, prin reprezentantele
Cotrigășeanu Elena-Cristina și Veress IngridKrisztina, au declarat ziarului Forrasok că
ofertele care au fost prezentate la târg erau
foarte bogate: acțiuni de sezon, de Crăciun ori
Revelion au fost întălnite cu itinerariile din
străinătate cât și în țară. Vacanțele de iarnă
cele mai populare au fost cele cu ținta Mării
Negre, ori cele de la litoralul din Grecia,
Turcia, și bineînțeles Bulgaria. Au fost
prezentate deasemeni și oferte de Paști.
Reprezentantele noastre au declarat,
că de Borsec s-au interesat mai ales persoanele
în vârstă, care erau dispuse dealtfel și la
nostalgia vizitelor lor de demult la noi. Cele
mai frecvente întrebări au fost cele vizând
oportunitățile prezente de cură balneară.
Veres Ingrid a menționat, că au promovat la
acest târg atât de mult Centrul de tratament și
wellness în termen de finalizare, încât s-a
creat o mare așteptare și interes chiar și prin
aceasta – deci e musai să fie finalizat Centrul la
termenul prestabilit.
A fost o noutate în târg, că s-au ținut
chiar două conferințe. CNIPT Borsec a
participat la Seminarul ”Colaborarea dintre
autoritățile locale și investitorii în turismul
balnear” organizat de către Organizația
Patronală a Turismului Balnear din România,
cu sprijinul Autorității Naționale pentru
Turism, unde Borsecul a fost salutat de către

organizatori - și la seminarul organizat special
pentru birourile CNIPT din țară.
În continuare vă prezentăm comunicatul emis pe această temă de Asociaia
Turistică din Borsec – și puteți consulta chiar
Dvs “Oferta de sănătate a Borsecului” prin
pliantul pregătit de Primăria Borsec pentru
publicul Târgului și nu numai: pe linkul
http://www.statiuneaborsec.ro/borsec-latargul-de-turism-al-romaniei/.
La târg au fost prezentate materialele
de promovare primite de la diverse pensiuni
turistice locale, precum și noul catalog
turistic, prezentat în comunicatul de mai jos.
Mulțumiri pentru colaborarea cu fotografii
Benkes Zsolt și Moga Attila, precum și pentru
redactare colegelor de la CNIPT Borsec.
Deasemeni, a fost prezentă la târg și
agenția de turism din Budapesta IMOLATOURS, cea care de 25 de ani contribuie
prin Villa Bella și la mediatizarea turistică a
Borsecului în diverse târguri turistice de la
București ori Budapesta. Administratoarea
Vilei Bella, doamna Fazakas Ana-Maria a
declarat pentru Izvoarele, că prin contactele
profesionale ale Agenției au transmis toate
materialele promoționale din Borsec
partanerilor lor, iar agenția a avut și cu
celelalte oferte ale sale un târg reușit. În
ordinea numerelor și a procentelor aceasta se
ridică la o creștere economică de 10%. Fazakas
Ana-Maria susține, că s-a dovedit a fi o
preconcepție greșită, că nu ar avea rezultate
participarea la aceste târguri de turism.

Asociația Turistică Borsec: fluxul turistic va
crește cu 25-30%
COMUNICAT
“Asociația Turistică din Borsec a
participat la Târgul de Turism al României în
perioada 17-20 noiembrie 2016, fiind
reprezentată de Centrul Național de
Informare și Promovare Turistică din Borsec.
Celor interesați precum și agențiilor de turism
li s-au distribuit, în mod gratuit, pliante
despre activițățile recreative de iarnă, precum
și o broșură nouă despre Borsec și
împrejurimi, finanțate de către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară CălimaniGiurgeu cu suma de 8400 lei și din surse
proprii 2100 lei.
S-au tipărit 3550 de exemplare iar prin
intermediul acestor broșuri au fost promovate
localitățile Borsec, Corbu, Tulgheș, Toplița,
Sărmas, Subcetate, Gălăuțaș, Bilbor, astfel se
poate cunoaște specificul fiecărei localități în
special din punct de vedere turistic.
Aceste broșuri au fost redactate în limbile
română, maghiară și engleză, conțin 24 pagini
tipărite pe fata-verso în condiții grafice
excelente, cu informații și fotografii foarte
frumoase incluzând fiecare localitate. În
paginile sale, se găsesc toate motivele pentru
care merită să se viziteze zona și să se ducă
vestea mai departe: cele mai frumoase
legende, povești, obiective turistice importante. Suntem convinși că participarea la acest
târg va atrage o creștere de 20-30% a numărului de turiști care vor vizita zona de nord a
județului Harghita.”
Text comunicat Asociația Turistică –
Borsec, la 23 noiembrie 2016
Articol redactat după articolul din
Forrasok semnat de Kolbert Tunde, și cel de pe
situl Statiuneaborsec.ro.
Sursă foto: pagina Facebook CNIPT
Borsec
Cu întrebări adiacente vă rugăm
apelați Centrul de Informare și Promovare
Borsec:
+40-266/337522 , +40-722/676635
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TIMP SALVAT...
Cu și despre oameni...
Sunt puține momente într-un an , și
mai ales într-un an școlar, când avem răgazul
de a ne acorda o clipă pentru a ne uita ochi în
suflet și suflet în ochi, să verificăm mai atent
poarta de intrare a gândurilor și pe cea de
ieșire a sentimentelor. Când străjeri la aceste
porți sunt oameni cu suflet mare, cu timp și
voință, orele și zilele sunt îndestulătoare, pline
de sens.
Între 22 și 24 noiembrie, în Republica
Moldova, localitatea Cojușna, am avut
deosebita onoare ca împreună cu doamna
profesoară Carmen-Maria Țepeș să-i
cunoaștem pe reprezentanții autorităților
locale - domnul primar Sergiu Jereghi,
respectiv doamna Svetlana Fulga – secretar în
cadrul Primăriei Cojușna, care ne-au devenit
gazde extrem de atente și primitoare pe
parcursul acestor zile. Am avut răgazul de a
realiza o activitate mai mult decât înălțătoare
cu prilejul încheierii unui acord de colaborare
pe teme educaționale cu una dintre unitățile
de învățământ din localitate – Liceul Teoretic
Alecu Russo – reprezentat de doamna
director, Daniela Donoagă.
Bucuria de a cunoaște, de a împărtăși
din experiențele didactice sau manageriale a
dominat cele trei zile pe parcursul cărora am
cunoscut, mai presus de toate, sublimul
născut din simplitate, temeinicia izvorâtă din

dăruire profesională și omenescul revărsat în
ospitalitate, bună-cuviință și respect.
Într-un timp ale cărui granițe
concurează cu limitele distopiei, cu oglinda
unor valori răsturnate, tradiția, profesionalismul, implicarea și consecvența pot
constitui temelii salvatoare ale firescului,
naturalului, umanului. Astfel, participarea la
Seminarul dedicat analizei stilurilor de
conducere eficiente Impactul profesionalismului managerial în asigurarea
calității activității cadrelor didactice și
asigurarea rezultatelor școlare de performanță, desfășurat în orașul Strășeni, la
Liceul Teoretic Mihai Eminescu, cu
participarea tuturor directorilor din Raionul
Strășeni, sub coordonarea doamnei Iulia
Certan - Șef al Direcției de Învățămțant
Strășeni și a doamnei Svetlana Ciobanu –
managerul instituției, ne-a pus față în față cu

expresia vie a autenticității, cu lecția vie a
stilului de conducere democratic bazat pe
cooperare și abilitate în gestionarea relațiilor
profesor-elev. Drept încununare a acestei
activități, programul artistic realizat de elevi și
profesori laolaltă ne-a transpus într-un
univers pitoresc al satului moldovenesc, unde
își au începuturile limba, datinile, caracterul
puternic al omului demn. Exemplele de bunăpractică ne-au încredințat că succesul
izvorăște din devotament, profesionalism,
muncă asiduă și crez nețărmurit.
Reprezentând cu cinste orașul Borsec,
am promovat cu ocazia acestei vizite Liceul
Tehnologic Zimmethausen, dar și farmecul
acestei minunate localități. Grație amabilității
personalului din cadrul Centrului de
informare turistică Borsec, am înmânat
tuturor reprezentanților instituțiilor vizitate
materiale de promovare a stațiunii puse la
dispoziție: mape, pliante, broșuri.
Cu garanția unei acțiuni de succes,
dorim să mulțumim tuturor celor care au
facilitat această rodnică întâlnire, având
speranța că aceasta este temelia unei
îndelungate și fructuoase colaborări
educaționale în urma căreia beneficiari să fie
elevii, cadrele didactice și comunitatea locală.

prof. Hângan Daniela

DECIZIILE LUATE ÎN ȘEDINȚELE CONSILIULUI LOCAL
În luna noiembrie, consiliul local al orașului Borsec s-a
întrunit în ziua de 15. Pe ordinea de zi am avut 11 proiecte de hotărâri.
În Hotărârea nr. 98 s-a aprobat demisia din funcție a
consilierului Mik Károly ales pe lista UDMR.
În Hotărârea nr.99 s-a aprobat numirea în funcția de consilier
a d.lui. Bayka Gyula, care îl urma pe dl. Mik pe lista consilierilor
UDMR.
Prin Hotărârea 100 a fost aprobată propunerea ca dl consilier
Bayka să ocupe funția de secretar în comisia de urbanistică.
Hotărârea 101 a aprobat pregătirea unei analize preliminare,
pe baza căruia pășunile din Tinova ar putea fi concesionate în anul
viitor.
Prin Hotărârea 102 Consiliul a consolidat decizia privind
inițierea serviciului de taximetrie din orașul Borsec.
Prin Hotărârea 103 Consiliul local a aprobat finanțarea de 20
mii lei către biserica ortodoxă, cerută prin aplicare la finanțare.
Hotărârea nr.104 a aprobat modificarea Bugetului local, dat

fiind că din sumele defalcate pentru județul Harghita a fost
repartizată Borsecului suma de 50 mii lei, iar lăngă acesta am avut
nevoie și de alte modificări: pentru încălzirea din școală și decontarea
navetelor cadrelor didactice au fost redistribuite 57 mii lei. Cazanul
din casa de cultură a fost mutat la grădiniță, iar aici vom cumpăra un
cazan nou – aceste schimbări necesită din buget alocarea sumei de 85
mii de lei.
Hotărârea 105 aprobă schimbările intervenite hotărârii
anterioare în privința achizițiilor publice.
Hotărârea 106 aprobă pe anul 2017 Planul de ocupare a
funcțiilor publice – scoaterea la concurs a posturilor de consilier
juridic și auditor intern.
Hotărârea 107 aprobă componența delegației în Zákányszék
Attila primarului Mik József.
(Ungaria),foto:
subSzabó
conducerea
Hotărârea 108 aprobă folosirea de masă lemnoasă, în
serviciul populației, încălzirea instituțiilor subordonate Primăriei,
licitarea pentru societăți economice.
Farkas Aladár
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DESPRE CURTEA ,,VECINULUI “
Ideea
Un vechi proverb francez spune că ,,Cine are vecin bun,
are dimineață bună! ”
Și cum să nu-i dai crezare, când ,,vecinul “ aflat la o
aruncătură zdravănă de băț, adică la nici 300 km față de
Borsec, te așteaptă cu brațele deschise să-ți arate tot ce are mai
de preț în bătătură, mai precis la Liceul Teoretic ,,Alecu Russo “
din localitatea Cojușna, Raionul Strășeni în Republica
Moldova?
Sunt convinsă că numele localității nu vă spune prea
multe, cum nici mie nu-mi spunea , înainte să-i trec ,,pragul “.
Cojușna
Este un sat cu 7300 de locuitori, situat la 10 km distanță
față de Chișinău. Se întinde pe coline blând mângâiate de
soare, sub razele căruia vița-de-vie rodește îmbelșugat an de
an. Cojușnenii, harnici gospodari , își valorifică strugurii la
Fabrica de vinuri Migdal-P, iar fructele la Fabrica de fructe
deshidratate.
Datorită amabilității domnului Primar Sergiu Jereghi și a
doamnei Secretar Svetlana Fulga, am avut ocazia să vizităm
atât fabrica, cât și superba cramă a acesteia.
Școala
Liceul Teoretic ,,Alecu Russo “ din Cojușna are
aproximativ 1000 de elevi de la ciclu preșcolar până la ciclu
liceal și își desfășoară activitatea în trei clădiri diferite. Acestea
sunt renovate și dispun de toate facilitățile necesare bunei
desfășurări a procesului instructiv-educativ. După orele de
curs, elevii au posibilitatea să frecventeze gratuit cursurile
Școlii de Arte, unde se desfășoară cursuri de balet, actorie,
dansuri populare, canto, pian, acordeon, instrumente de suflat,
pictură, modelaj, judo, volei și altele. Atât elevii, cât și
profesorii sunt dedicați și participă cu mult entuziasm la
activitățile extrașcolare, dar și la activitățile de voluntariat .

Legături
Și cum orice idee trebuie să aibă și o finalitate, le-am
propus colegilor moldoveni să încheiem un acord de
parteneriat între Liceul Teoretic ,,Alecu Russo “ reprezentat de
d-na director prof. Daniela Donoagă și Liceul Tehnologic
Zimmethausen, reprezentat de d-na director adjunct
prof.Hângan Daniela. Tema parteneriatului vizează
dezvoltarea competențelor de comunicare la elevii de nivel
primar și gimnazial. Atât doamnele profesoare din catedra de
Limba și literatura română, cât și elevii au răspuns cu
entuziasm propunerii noastre.
Începutul
A scrie de mână o scrisoare și a o expedia prin poștă,
Bad Ischl Austria
pare ceva desuet în zilele noastre. Și totuși, este o alternativă
care dezvoltă competențele de comunicare scrisă, mult mai
eficient decât canalele de comunicare electronică.
Pentru început, elevii borseceni vor redacta scrisori și felicitări
pentru elevii cojușneni, pe care le vor trimite prin poștă. Apoi,
vor aștepta nerăbdători, răspuns scris de la noii lor prieteni.
Un alt pas în direcția sudării parteneriatului
educațional, va fi continuarea proiectului ,,Așa-Zic “ . Doamna
Cristina Timariu, autoarea cărții de povești ,,Povești din
Pădurea Așa-Zic “ a determinat copiii cojușneni să creeze (
parțial) o poveste în cadrul unui atelier de lectură. Creația va fi
terminată de elevii borseceni și va apărea în întregime, cu tot
cu ilustrațiile copiilor, într-o broșură .
Va urma ...
Ce va urma? După ce elevii se vor cunoaște prin
corespondență, vor urma întalnirile propriu-zise. Elevii de la
Cojușna vor veni la Borsec, unde se vor organiza ateliere de
comunicare orală și scrisă ( teatru, creație literară, concursuri)
ce vor viza specificul etnic. Apoi, elevii noștri, îi vor vizita pe
noii lor prieteni, cu scopul de a învăța, a experimenta și de a se
bucura că prietenia nu are granițe.
Prof . Carmen-Maria Țepeș
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HRAM ȘI BUCURIE!
Ziua de 13 noiembrie este o zi cu o
s emnif icație de os ebită. Dis-dedimineață, albul fulgilor de nea s-a
așternut peste case și brazi, îmbrăcând
sufletele noastre și îndemnându-ne la
puritate.
În primul rând, este ziua de
pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur,
ocrotitorul bisericii noastre, zi de aleasă
sărbătoare. Sfântul Ierarh Ioan este un
model de înaltă viețuire creștină,
lăsându-ne ca moștenire un tezaur
spiritual, care ne îndeamnă la sfințirea
vieții. Cinstirea Sfântului ocrotitor al
bisericii s-a realizat prin săvârșirea
Utreniei Învierii și a Sfintei Liturghii.
Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață că, în
centrul vieții creștine se află Sfânta
Liturghie. În acest sens, săvârșirea
Liturghiei reprezintă modul cel mai înalt
în care Hristos se oferă celor care
participă la viața liturgică. La Sfânta
Liturghie a participat un număr mare de credincoși printre care
și elevi din clasele V – VIII, care au prezentat la momentul
pricesnei cântări și poezii religioase. Ca invitat la hramul
bisericii, a participat P.C. Pr. Dumitru Pîntea din parohia Capu
Corbului.
În al doilea rând, cu ocazia sărbătoririi hramului bisericii
s-a organizat prima ediție a “Concursului de Eseuri” în
colaborare cu Liceul Tehnologic Zimmethausen din localitate.
Concursul a avut ca temă “ Gură de Aur – Atletul lui Hristos ” și
s-a desfășurat în perioada 10-13 noiembrie. Concursul a debutat
joi, 10 noiembrie, cu proba de redactare a eseurilor, când elevii
din clasele a VII-a și a VIII -a au așternut pe hârtie frumoase
aspecte legate de tema concursului. Vineri, în cadrul orei de
religie, au fost anunțate rezultatele concursului în fața elevilor,
participând și doamna prof. Daniela Hângan, director adjunct al
Liceului Tehnologic. După aflarea rezultatelor concursului,

elevii au fost invitați să participe la
festivitatea de premiere, care s-a
desfășurat în biserică, chiar în ziua
hramului (duminică, 13 noiembrie), la
sfârșitul Sfintei Liturghii. După cântarea
săvârșită de glasurile cristaline ale
elevilor la momentul pricesnei, Sfânta
Liturghie se încheie cu otpustul și
pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur ca
ocrotitor al bisericii. În cadrul predicii de
la sfârșit s-a subliniat contribuția pe care
a adus-o Sfântul Ioan Gură de Aur la
înțelegerea viețuirii creștine. În continuare, s-a desfășurat festivitatea de
premiere a elevilor care au participat la
concurs. Au fost chemați în față elevii
care au primit mențiuni și anume: Oprea
Rodica-Valentina din clasa a VII–a și
Scaete Alexandru-Mihai din clasa a VIII
–a. Premiul al treilea i-a revenit elevei
Iosub Cristina-Alexandra din clasa a VII
–a, iar premiul al doilea i-a revenit
elevului Lucaci Karol-Răzvan din clasa a VIII –a. Premiul I l-a
primit eleva Hângan Anda Cosmina, care a și citit în fața
credincioșilor prezenți eseul cu tema “Gură de Aur - Atletul lui
Hristos”. Toți elevii care au participat la concurs au primit
diplome si premii. La această primă ediție s-au oferit premii
frumoase care să recompeseze efortul depus de către elevi (locul
I - un Ebook Reader Kindle, locul II - un ceas inteligent, iar locul
III - un Stick de memorie USB).În loc de încheiere, găsesc ca
potrivite cuvintele desprinse din cartea lui Virgil Gheorghiu, „
Gură de Aur – Atletul lui Hristos “ : "Ioan Gură de Aur a luat
hotărârea să se facă sfânt încă din adolescenţă, când era încă pe
băncile şcolii. Alţi tineri hotărăsc să se facă generali, sportivi,
campioni, exploratori. Ioan Gură de Aur a hotărât să se facă
sfânt. Toata viaţa sa n-a avut alt ideal... Orice om poate deveni
sfânt, cu condiţia să-L iubească pe Hristos...”

Pr. Nicolae Ciupudean

foto: Pr. Nicolae Ciupudean
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FINANȚARE IMPORTANTĂ PRIN FUNDAȚIA
ȘCOLII
Foto: Benkes Zsolt
Liceul technologic Zimmethausen Anton a căștigat o
finanțare considerabilă prin aplicarea cu succes a Fundației
Școlii. Prin aceasta, am dorit dezvoltarea profilului turistic al
școlii, astfel, am făcut cerere pentru diferite aparate
electronice, ce ar ajuta la pregătirea elevilor noștri, precum și la
buna desfășurare a prezentărilor locrărilor lor prin această
tehnică.
Pentru aceasta am avut nevoie de scannere, aparate
multifuncționale de print-scanner-xerox, precum și de un
aparat de fotografiat. Am depus aceste cereri, pentru că
aparatura din dotarea noastră era de mult depășită în
performanță și calitate, iar din cauza surselor de finanțare
insuficiente de la ministerul de resort nu am avut alte resurse
financiare. În viața cotidiană studenții trebuie să se
pregătească în condiții cât mai performante, pentru a se
obișnui cu aceste aparate și să reușească să câștige experiență

încă din timpul orelor de la școală. Putem enunța, că aceste
aparate sunt indispensabile pentru formarea profesională a
studenților. Prin prisma statisticii putem arăta, că 13-15 de
persoane dintre studenții noștrii reușesc să se integreze pe
piața forței de muncă în aria de pregătire specializată pe
turism. Această reușită dorim să fie menținută în continuare,
cu echipamente de performanță, ca elevii noștrii să poată ține
pasul cu evoluția din acest sector.
Cei 41 de elevi, care frecventează în acest an școlar
cursurile liceului technologic, fac navetă din mediul rural, și
nu posedă în familie tehnologia respectivă.
Astfel, la cererea noastră de finanțare la Fondul Bethlen
Gábor Alap din Ungaria am primit 250 mii de forinți.
Mulțumim pentru finanțare!
Conducerea Fundației

EXPOZIȚIE FOTOGRAFICĂ LA BORSEC
Membrii clubului fotografic Prisma din MiercureaCiuc au luat parte în perioada 22-27 octombrie la o tabără
fotografică, cu finanțarea Guvernului, departamentului de
Relații Interetnice. Scopul acesteia, ca și a celor trei anterioare,
a fost de a documenta viața locală, de această dată cea din Valea
Jiului. Minoritățile naționale din această regiune conviețuiesc
pașnic - a fost o temă interesantă care a fost captată prin lentila
aparatelor de fotografiat.
Din cele mai reușite fotografii s-a constituit expoziția,
care după Cristuru Secuiesc și Miercurea-Ciuc a fost
prezentată și la Borsec pe 20 noiembrie, în Casa de cultură. În
cuvântarea de deschidere, secretara clubului, Izabella Péter, a
spus printre altele, că pentru clubul de fotografie Prisma,
Borsecul a devenit un loc special, și mult iubit. Își aduc fiecare
expoziție aici, și chiar își țin ședințele de club la noi. Și toate
acestea se datorează nu numai faptului că viceprimalul
Borsecului, Benkes Zsolt este printre membrii clubului, dar și
pentru că, ei simt că orașul nostru, ca și clubul lor, se
străduiește să se dezvolte, să avanseze, să se reînnoiască, Iar
acest lucru este deja vizibil în oraș – afirma domnișoara
secretar -, datorită muncii depuse. Orășelul simpatic, care se
arată a fi Borsecul, s-a schimbat mult în cei 3 ani de cănd ei vin
la noi, și le place mult, să observe de fiecare dată detaliile noi.
Totodată, mulțumesc conducerii orașului, că le dă ocazia să
arate și ei, că pot avansa în arta fotografiei, și speră, că pot
prezenta teme tot atât de interesante pe exponatele lor.
La deschidere s-a subliniat, că în munca clubului sunt

parametrii foarte important pentru toți membrii jocul,
experimentarea, ca să poată aduce o perspectivă nouă pentru
vizitatori. În retrospectivă, chiar și această ultimă tabără a fost
bazată pe joc: jocul cu răbdarea, așteptarea luminii și jocul de-a
ascunselea cu ploaia. Membrii participanți totuși speră, că s-a
putut aduce o prismă nouă temei, căci frumusețea se poate
ascunde atât în sculpturile lui Brâncuși, cât și în orașele
distruse ale minelor, ori zâmbetul copiilor ce se joacă în aceste
orașe.
În aceeași măsură fotografii se confruntă și cu tristețea,
sărăcia și viața fără de speranță a acestor regiuni descoperite
prin fotografii. Dar, cei 14 membrii ai taberei fotografice au
fost primiți cu drag de locuitori, care s-au lăsat descoperiți,
invitând fotografii în casele lor, vorbind despre problemele lor,
permițând accesul în viața lor de zi cu zi foarte neobișnuită
pentru fotografi.
Fotografii au povestit, că în timpul conversațiilor cu cei
din Valea Jiului, nici o dată nu s-a menționat, că cei cu aparatele
de fotografiat de ce naționalitate sunt. Mai mult, s-a menționat,
că la unii din subiecți au avut bunicii de origine maghiară.
Uneori chiar au zis câte ceva în sintagme sunând a maghiară.
Cei din Valea Jiului au spus, că suntem cu toții foarte norocoși,
că avem vieți foarte diferite de ceea ce trăiesc ei acolo.
A fost un experiment important și interesant pentru
fotografi, care mulțumesc și pe această cale Departamentului
pentru Relații Interetnice.
Statiuneaborsec.ro

Izvoarele / Ediţia II./5.

pagina 6.

GÂNDURI LA ÎNCEPUT DE POST
Început de post, început de cale și de plecare - plecare a capului
spre lăuntru, a lăuntrului către Cer. E postul nădejdii și al bucuriei:
Hristos se naște și renaște pentru fiecare dintre noi în parte.
E început de post și e încă o șansă de a deveni mai buni, de a
(re)găsi copilul curat din noi, pierdut sau pur și simplu rătăcit prin
cotloane prăfuite de suflet. Dacă îndepărtăm puțin hățișul grijilor, al
patimilor, dacă ne desprindem puțin de ghearele osândirii
aproapelui, ale invidiei și nerecunoștinței, sigur îl vom zări.
Cu fiecare rugăciune așezată curat și smerit peste răgazul unei
clipe, în fața icoanei, să ne dăm șansa de a reveni la nesingurătate, de a
depăși neiubirea și de a cunoaște împăcarea. Să Îl chemăm mai des,
mai cu convingere pe Mântuitor să îndrepte ceea ce noi, în
neputințele noastre, nu reușim; să lumineze ceea ce noi am tulburat și

acum vedem atât de întunecat.
Să nu ne risipim, să nu uităm de ceea ce este postul, de fapt:
asceza nu e (doar) renunțare, e pasul mărunt, dar hotărât și asumat,
spre vindecare. Și medicamentele sunt deseori amare, dar bolile prin
ele își găsesc sfârșitul. La fel și cu măruntele noastre renunțări: câtă
forță aduce vindecarea pe care o poartă în ele... Cu ele alături putem
cerceta adâncul, pentru a putea desluși treptat tainele orânduite.
Să țintim, așadar, ceea ce ne e spre folos, spre mangâiere și, în
final, spre mântuire.
A început postul! Să ne plecăm și noi genunchii sufletului și,
în fața Pruncului Mântuitor, să căutăm a fi mai buni, mai curați, mai
smeriți, mai puțin plini de răni și neîmpliniri pentru a face cale
întoarsă de la tristeţe la bucurie!
Pr. Nicolae Ciupudean

NAȘTEREA DOMNULUI, SĂRBĂTOAREA BUCURIEI ȘI A FAMILIEI
“Vă binevestesc vouă bucurie mare,
care va fi pentru tot poporul;
Că vi S-a născut azi Mântuitor,
Care este Hristos Domnul.”
(Luca 2, 10 – 11)
Suntem din nou în preajma măritei şi mântuitoarei Naşteri a
Domnului. Sufletele noastre se îmbracă din nou în haina gândurilor
curate şi a sentimentelor paşnice şi iubitoare, aşteptând cu extatică şi
fericită înviorare momentul în care lumea pământească va retrăi
iarăşi coborârea Fiului lui Dumnezeu în sânul naturii omeneşti.
Evenimentul acesta, care întrece cu mult tot ce s-a petrecut în cursul
istoriei omeneşti, depăşind istoria şi dându-i un sens, a fost semnalat
de îngeri, în noaptea cea mai luminoasă din câte s-au pomenit, cu
cântări de nesfârşită bucurie şi e aniversat de atunci în fiecare an în
acelaşi duh, fiind anunţat de cântările colindelor, înfiripate de glasul
nevinovat al copiilor.
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului Iisus Hristos este prin
excelenţă evenimentul din istoria mântuirii care aduce cea mai mare
bucurie în sufletele şi în casele credincioşilor. Izvorul bucuriei
noastre este Însuși Dumnezeu, Care nu a îngăduit ca neamul
omenesc să rămână chinuit de diavol pentu totdeuna și ne-a trimis
Mântuitor, chiar pe Fiul Său, făcut om, ca pe toți cei ce suntem
asemenea Lui după omenitate să ne ridice împreună cu El la ceruri.
Coborârea lui Dumnezeu pe pământ prin Fiul Său este manifestarea
în plan văzut a iubirii milostive a lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne
învață că, la baza întrupării Fiului lui Dumnezeu stă iubirea, atributul
principal al lui Dumnezeu.
Bucuria Crăciunului are în primul rând un sens soteriologic,
pentru că vine în lume Mântuitorul lumii, care va scăpa omenirea de
păcat. În al doilea rând, bucuria este trăită de Crăciun ca o
manifestare a dragostei între oameni după modelul dat nouă de
Dumnezeu, iar această dragoste se exprimă mai ales prin gestul de a
face daruri celor dragi. Astfel, Hristos devine darul veșnic făcut nouă
de Dumnezeu, iar acest dar vine în lume aducând multe alte daruri:
iertarea păcatelor, biruirea morții, vindecarea bolnavilor, învierea
morților și nenumărate alte binefaceri despre care ne vorbesc sfinții
Evangheliști. De aceea, cu ocazia Crăciunului, înainte de a aștepta

daruri, ar trebui ca noi să fim primii care dăruim. Darul, ca
manifestare a dragostei frățești face ca starea noastră de bucurie să nu
rămână doar pentru sine, ci să se răspândească și la ceilalți. Bucuria
deplină nu vine atunci când mă bucur doar eu și altul este în lipsuri, ci
când eu mă bucur și îi fac și pe alții să simtă aceeași bucurie.
Bucuria Crăciunului se simte cel mai bine în cadrul Sfintei
Liturghii, pentru că Liturghia este slujba la care îngerii slujesc în chip
nevăzut cu preoții jertfa cea fără de sânge, iar ei au fost cei care au
răspândit în lume bucuria nașterii cântând primul colind „Slavă întru
cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bună voire”
și au anunțat bucuria Nașterii Domnului păstorilor din jurul
Betleemului: „Iată vă binevestesc voua bucurie mare că vi s-a născut
Mântuitor, care este Hristos Domnul.” Deci, participarea la Liturghia
din ziua praznicului înseamnă împărtășirea aceleiași bucurii pe care
îngerii au avut-o la Nașterea Pruncului Sfant.
Cu ocazia Crăciunului, toate familiile din lume au motiv de
bucurie, mai ales cele sărace. În casele sărace pătrunde mai bine
speranța în ziua de Crăciun și își face loc credința că Dumnezeu nu îi
uită niciodată pe oamneni, ci le poartă de grijă. Iisus s-a născut într-o
familie modestă, Iosif și Maria au rătăcit mult timp prin Betleem până
să găsească loc de odihnă, însă cu toate acestea Dumnezeu a
binecuvântat această familie și au primit cel mai mare dar, dorit de
orice familie de pe pământ: un Prunc Dumnezeiesc, care va șterge
păcatele lumii.
Omul care priveşte cu dragoste o clipă faţa lui Iisus Hristos
duce altă energie în vâltoarea unei vieţi care se anunţă tot mai plină de
greutăţi. El simte că Iisus Hristos îl urmăreşte întărindu-l,
încurajându-l. Iisus Hristos vine între noi, adânc în noi, anunţat de
graiul colindelor. Să-L primim cu iubire, să-L lăsăm să-şi reverse în
sufletele noastre toate darurile şi puterile Sale, căci prin ele se
înnoieşte fiinţa noastră, se desfundă adâncimile ei, ni se pun la
dispoziţie comorile ei de putere, de inspiraţie, de forţă
transformatoare a lumii.
Cu ocazia marelui praznic al Nașterii Domnului să-L rugăm
pe Dumnezeu să facă din casa noastră peșteră, iar din sufletul nostru
iesle în care să se nască Pruncul Sfânt, care cu harul Preasfântului
Duh să aducă bucurie și pace în casele noastre.
Pr. Nicolae Ciupudean
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MAGIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu
precădere de anii copilăriei, de emoţia aşteptării împodobirii
bradului, de clipa la care visăm să-l întâlnim pe Moş Crăciun.
Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători
creştine, Crăciunul e aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea,
indiferent de vârstă, uneori chiar şi de religie. Sigur te gândeşti cu
drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la mirosul de brad şi
la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele personale
au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai
mult decât atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri
naturale vechi de sute de ani.
Bradul de Crăciun
Bradul deţine rolul principal în perioada Crăciunului.
Împodobitul acestuia este cel mai îndrăgit obicei de sărbători,
datorită simbolurilor care i se asociază: iubire (pentru că este
împodobit de întreaga familie), bucurie şi fericire (pentru că sub
el sunt puse cadourile), magie (se spune că Moş Crăciun nu vine în
casele unde nu e brad), viaţă, trăinicie şi sănătate (pentru că este
mereu verde, chiar şi când afară e zăpadă). Practic, bradul a
devenit centrul sărbătorilor de iarnă!
Şosete tricotate, crenguţe de brad şi de vâsc, globuleţe, fundiţe,
ghirlande colorate, oameni de zăpadă, steluţe şi fulgi, toate te vor
ajuta să intri în atmosfera de sărbătoare.
Steluţa
Mulţi brazi de Crăciun au o steluţă în vârf. Se spune că
stelele ne conduc spre locuri speciale, iar pe vremuri multe dintre
constelaţii, de exemplu, Ursa Mare şi Ursa Mică erau venerate ca
divinităţi. Evreii din vechime foloseau steaua în şase colţuri a lui
David ca simbol religios, iar steaua de Crăciun în cinci colţuri ne
aminteşte de steaua apărută deasupra Betleemului la naşterea
Pruncului. În multe culturi, stelele sunt semne ale norocului şi ale
realizării unor ţeluri măreţe.
Coroniţa de Crăciun
Agăţarea coroniţelor de uşa casei este un obicei originar
din Europa, unde, de Crăciun, porţile se decorau cu ramuri veşnic
verzi, pentru a invita în casă spiritele pădurii. Există crezul că
aceste spirite ar aduce sănătate şi noroc. Oamenii încă îşi mai
împodobesc casele cu coroniţe de brad şi de laur, ca mod de a-şi
întâmpina prietenii şi rudele. Forma circulară a coroniţei
simbolizează natura veşnică a dragostei.
Renii
Cine nu a auzit de simpaticii reni care trag sania Moşului?
Ei sunt nouă la număr şi au nume amuzante: Dasher, Dancer,
Donner, Vixen, Comet, Cupid, Prancer, Blitzen şi Rudolf.
Povestea cunoscută a renului cu nasul roşu, Rudolf, cel care
luminează drumul pentru sania plină cu daruri a lui Moş Crăciun,
face ca aceste personaje să fie şi mai simpatice. Şi pentru că sunt
animale specifice zonelor reci, renii se potrivesc de minune în
decorurile de iarnă şi de sărbători. În plus, ei poartă clopoţei care
aduc veselie, anunţând celor care le aud clinchetul că au sosit

cadourile.
Ciorăpeii de Crăciun
Obiceiul ciorapilor de Crăciun provine dintr-o legendă
despre un nobil care şi-a risipit necugetat averea, lăsându-şi fetele
fără zestre. Sfântul Nicolae a auzit despre această situaţie şi a venit
pe ascuns la locuinţa fetelor. El a aruncat trei pungi cu monede de
aur prin hornul casei, care au căzut în ciorapii fetelor, atârnaţi la
uscat lângă şemineu.
În secolul al XVIII-lea, copiii din Olanda îşi lăsau saboţii
lângă vatră, sperând că Sinterclass (Moş Crăciun) le va aduce
daruri. Mai târziu, pantofiorii de lemn s-au transformat în
şoseţele, iar Sinterclass a devenit, pentru englezi, Santa Claus.
Astăzi, multă lume încă foloseşte ciorăpelul de Crăciun, în care
pune mici daruri pentru copii şi cei dragi.
Vâscul
Se crede că vâscul a fost utilizat dintotdeauna pentru a sărbători
sosirea iernii. Această plantă veşnic verde era folosită pentru
decorarea locuinţei, se credea că posedă puteri tămăduitoare
speciale, vindecând orice, de la infertilitatea femeilor până la
otrăviri. Scandinavii vedeau vâscul ca pe o plantă a păcii şi a
armoniei, asociindu-l cu Frigga, zeiţa dragostei. Obiceiul
sărutului sub vâsc provine din credinţa că acest gest sub un lăstar
al plantei aduce armonie şi înţelegere şi face ca să crească iubirea
în cuplu.
Lumânările
Aprinderea lumânărilor în perioada Crăciunului este o
tradiţie veche ce reprezintă naşterea lui Iisus şi reînnoirea vieţii,
puritate, speranţă, găsirea drumului bun în viaţă. Se crede că
Martin Luther, reformatorul protestant, a fost primul care a aprins
lumânările din bradul de Crăciun. Venind acasă într-o seară de
decembrie întunecată, în apropierea Crăciunului, acesta a fost
uimit de frumuseţea luminilor care străluceau printre ramurile
unui brăduţ din faţa casei sale. Luther a împodobit apoi bradul de
Crăciun din casa sa cu lumânări.
Colindele
Colindele sunt o parte importantă a spiritului
Crăciunului. Grupuri de copii, fete şi băieţi, merg din casă în casă
să colinde, toată ziua de Ajun. Se spune că e bine să primeşti
colindători, pentru că urarea lor aduce noroc, iar dacă nu primeşti
colindul vei fi urmărit de ghinion. După ce colindătorii termină
de cântat, gazda îi invită în casă şi le oferă mere, nuci, dulciuri şi
colaci. Nucul simbolizează belşugul şi longevitatea, iar merele
semnifică bunăstare şi bogăţie.
Un articol de: Mira Tănase
Sursa: Timpul Suplimentul Femeia
Prin preluarea acestui articol redacția ziarului Izvoarele
Vă urează Sărbători Fericite!
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GÂND DE CRĂCIUN
Mii de făclii argintii strălucesc pe
bolta înveșmântată în straie întunecate,
răspândind o lumină neobișnuită, albă,
pură... Sărutând pământul, mănunchiul de
raze dă viață unor făpturi gingașe, fluturași
deosebiți cu aripi dantelate, care se întrec
într-un dans nemaipomenit. Foșnetul lin al
aripioarelor acestora produce un fenomen
bizar, stelele începând să se miște
dezordonat și să se izbească una de cealaltă,
într-o simfonie haotică, plină de culoare.
Cerul se frânge dintr-o dată... Prin
crăpăturile abisale rămase în urma
dezastrului își fac apariția niște personaje
uimitoare, copilași ținându-se de mâini și
intonând un cântec străvechi, necunoscut.
Atrași de glasurile minunate ale copiilor,
fluturașii se apropie de noii sosiți și se
prind de spatele acestora, dându-le aripi
fermecate. Fără veste, găurile cerului se
reîntregesc, iar făpturile sublime își încheie primul cântec și
zboară împreună către pământ.
Îngerii... Aceștia sunt îngerii! Ei au părăsit Paradisul în
această noapte sfântă, noaptea Nașterii Mântuitorului, în care
fericirea și dragostea inundă lumea, pentru a îndeplini o sarcină
dificilă: împărțirea darurilor divine tuturor pământenilor, întru
mântuirea sufletelor acestora.
„Cerul și-a deschis soborul
Leru-i, Doamne ler”
Îngerii nici nu ating bine covorul catifelat de nea așternut
asupra pământului, că și încep un alt colind înălțător. Stelele se
lasă ghidate de cuvintele vrăjite ale vestitorilor, unindu-se sub
forma unui astru imens, Steaua Călăuzitoare, cea care i-a condus
pe magi la pruncul Hristos și îi va proteja pe îngeri în călătoria lor
nobilă.

Ultimele note ale colindului au rămas
plutind în zare... Mută, natura aștepta.
Îngerii au privit pentru ultima dată Steaua,
apoi s-au despărțit, zburând în toate cele
patru colțuri ale lumii pentru a vesti
Nașterea lui Hristos și a împodobi sufletele
oamenilor credincioși.
Cu grijă, aceștia au scos din trăistuțele
lor vise frumoase, virtuți demne de urmat,
pulbere de credință și speranță,
presărându-le asupra sufletelor curate ale
copiilor de pretutindeni și celor pline de
griji ale părinților și bunicilor.
Inimile tuturor au devenit adevărate
podoabe de sărbătoare, însă valoarea
darurilor primite este inestimabilă.
Asemenea unor brăduți încărcați de
decorațiuni, sufletele oamenilor dețin
numeroase calități deosebite, dăruite de
Tatăl Ceresc. Trunchiul „brăduțului” este
afecțiunea, stâlpul de la baza oricărei familii, sentimentul cel mai
profund pe care îl poate trăi ființa umană. Coroana acestuia este
sănătatea și armonia, elemente vitale în cadrul existenței
oricăruia dintre noi. În locul ghirlandelor, beculețelor și
globurilor și-au găsit locul fericirea, tihna și sinceritatea, lucruri
prețioase și căutate de toți. Credința și speranța sălășluiesc
deasupra tuturor, reprezentând idealurile vieții umane, cheile care
ne deschid poarta spre Mântuire și împlinire...
Nașterea Mântuitorului este momentul propice în care
putem reflecta asupra propriului suflet, putem descoperi darurile
divine pe care ni le-au oferit cu drag îngerii și ne putem curăța din
nou haina albă a ființei.
Sărbători fericite!
Anda – Cosmina Hângan

