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TÂRGUL DE CRĂCIUN 2017
În perioada 16 - 17 decembrie a avut loc evenimentul de
mare succes ca și în anii trecuți și care a adunat artizani și
producători locali, tineret și un public surprinzător de
numeros.
Rezultatul eforturilor echipei de organizare s-a
concretizat în două zile pline de spectacole culturale și
distractive, timp în care încăperile Casei de Cultura
Kamenitzky Antal s-au umplut de magia Crăciunului.
Decorul, fundalul muzical, produsele deosebite și delicioase
ale comercianților au susținut atmosfera de sărbătoare, iar
spectacolele de dans, muzică, teatru și concertele au animat
evenimentul.Crăciunul fiind una dintre cele mai importante
sărbători ale vieții creștine, Târgul de Crăciun a debutat cu
gândurile de sărbătoare aduse de Márton József, parohul
Bisericii catolice din Borsec. După aceea au urmat spectacolele
formațiilor de dans folcloric Czifrasarok și Katorzs, respectiv
orchestra Ezerjo din Ungaria. De asemenea am avut parte de o
prezentare deosebit de interesantă despre puterea plantelor
medicinale din zona noastră susținută de Halasagi Csibi. Voia
bună a fost întreținută de Orotvai Komák și Szőcs János în
Cabaret cu muzică de flaut. Prima zi a evenimentului s-a
încheiat cu o seară de dans popular.
În cea de-a doua zi de târg scena a aparținut muzicii
ușoare și clasice, iar publicul s-a putut bucura și de scene de
teatru și dansuri, respectiv un concert de jazz a închis șirul
spectacolelor.
Gândurile de Crăciun ale lui Böjte Csaba au reprezentat

foto: Kolbert Tünde

un moment deosebit, iar după amiaza a avut loc tradiționala
aprindere a celei de a treia lumânări de Advent în parcul
central al orașului. Programul cultural de duminică a început
pe acordurile de chitară ale elevilor lui Mosneag Gellért, urmat
de scenetele comice ale trupei de teatru Légy Komoly, după
care elevii din clasa a patra au susținut un spectacol de dans.
Programul a continuat cu zumba și concertele elevilor de la
Școala Populară de Artă Harghita și Andantini, sub
coordonarea lui Klemenz Gréta, respectiv toboșarii lui
Szerecean Osszián. Copii talentați ai orașului nostru au avut
un succes răsunător și aici aș menționa deosebitul spectacol
Cup's Song (Melodia Paharelor) și inedita reprezentare a
micilor toboșari care băteau “fundul” găleților cu toată
seriozitatea muzicienilor profesioniști spre deliciul publicului.
Cea de a doua și totodată ultima zi a Târgului de Crăciun s-a
încheiat pe ritmuri de jazz și funk, pe scenă a concertat trupa
Ineffable. Dorim să mulțumim pe această cale sponsorilor
evenimentului Fundația Pro Borse și Primăria Orașului
Borsec și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui
proiect cultural și nu în ultimul rând mulțumim publicului din
Borsec care ne-a onorat cu prezența. Aș dori să închei cu
gândurile lui Veres Szabi, președintele Forumului Tineretului
din Borsec: “Sperăm că am reușit să oferim momente plăcute,
pentru noi au fost cu siguranță. S-a format o echipă deosebită,
fiecare membru a făcut o treabă de nota zece. Acest lucru
dovedește că împreună putem realiza lucruri și mai mari”.
AȘA SĂ FIE!
Stan Timea-Anca

foto: Móga Attila
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ZÂMBETE DE COPIL LA GRĂDINIȚA POIANA ZÂNELOR DIN BORSEC
Sfârșitul anului 2017 a adus zâmbete pe fețele copiilor de la
Grădinița Poiana Zânelor, prin mărinimia conducerii Romaqua S.A.
care a sponsorizat grădinița cu o importantă sumă de bani pentru
achiziționarea de mobilier, electronice (Tv, laptop, multifuncțională
), materiale didactice (cărți, enciclopedii, table magnetice), jucării
educative, creative, puzzeluri, achiziționarea unui aspirator și a
materialelor igienico-sanitare.
Reîntorși din vacanța de iarnă si pășind în sălile de grupă,
preșcolarii au fost plăcut surprinși văzându-și locurile de joacă
mobilate în culori vii, multitudinea și varietatea de jucării precum și
costumele cu personaje din povești și costumele etno cu care
preșcolarii se vor costuma la serbări si spectacole.
Colectivul Grădiniței Poiana Zânelor Borsec mulțumește
sponsorului ROMAQUA GROUP S.A pentru donația făcută și
pentru clipele de fericire dăruite micuților preșcolari.
Prof . înv. preșcolar
Gheorghiu Maria Valentina

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit la sfârşitul lunii
decembrie 2017 și au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 114 s-a aprobat rectificarea bugetului local pe
anul 2017.
În Hotărârea nr. 115 s-a aprobat acordarea de reducere la
impozitul pe clădiri și teren pentru 39 de persoane fizice.
În Hotărârea nr. 116 s-a aprobat acordarea de reducere de
50% la impozit membrilor Serviciului voluntar pentru situații de
urgență Borsec.
În Hotărârea nr. 117 s-a aprobat modificarea Hotărârii
Consiliului local orășenesc Borsec nr.87/2017 privind aprobarea
impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2018. Toate taxele
rămân aceleași, cresc taxele doar pentru camioane.
În Hotărârea nr. 118 s-a aprobat planul rețelei școlare pentru
anul școlar 2018-2019.
În Hotărârea nr. 119 s-a aprobat zonificarea localității Borsec
(Zona A, B, C, D).
În Hotărârea nr. 120 s-a aprobat trecerea în domeniul privat
al orașului și intabularea unei suprafețe de teren din intravilanul
localități.
În Hotărârea nr. 121 s-a decis revocarea precum și
modificarea unor hotărâri.
În Hotărârea nr. 122 s-a aprobat însușirea inventarului actualizat al
bunurilor care aparțin domeniului public al orașului BORSEC,
județul Harghita.
În Hotărârea nr. 123 s-a aprobat decontarea navetei cadrelor
didactice pentru luna noiembrie.
În Hotărârea nr. 124 s-a stabilit indemnizația primarului,
viceprimarului, consilierilor și a salariilor de bază pe funcții conform
Legii nr.153/2017
În Hotărârea nr. 125 s-au aprobat salariile de bază pe funcții
pe 2018 pentru angajații S.C .Dezvoltare Urbană SRL.

În Hotărârea nr. 126 s-a aprobat rectificarea bugetului local pe
anul 2017.
În Hotărârea nr. 127 s-a aprobat modificarea unei hotărâri.
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit la începutul
anului 2018, pe data de 4 ianuarie, și au fost adoptate următoarele
hotărâri:
În Hotărârea nr. 1 s-a decis acoperirea definitivă din
excedentul anilor precedenți al bugetului local a deficitului secțiunii
de dezvoltare la sfârșitul anului 2017.
În Hotărârea nr. 2 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetar:
500 mii lei se păstrează pentru situații care pot să apară pe parcursul
anului și 1,6 milioane lei pentru continuarea lucrărilor la Centrul de
tratament și Wellness.
În Hotărârea nr. 3 s-a aprobat anularea unor creanțe fiscale
restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2017.
În Hotărârea nr. 4 s-a aprobat acordarea de reducere la
impozitului pe clădiri și teren unor persoane fizice.
În Hotărârea nr. 5 s-a aprobat PUZ (Plan Urbanistic Zonal)
pentru 25 loturi de teren din orașul Borsec, str. Nouă, județul
Harghita.
În Hotărârea nr. 6 s-a numit reprezentantul Consiliului local
Borsec (Patka Robert) în Consiliul de Administrație al Asociației ”
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA
REGIUNII GIURGEU G10.
În Hotărârea nr. 7 s-a aprobat Studiul de fezabilitate pentru
lucrarea de investiție ” Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă )
în orașul Borsec, județul Harghita”, a indicatorilor tehnicoeconomici, precum și cheltuielile legate de acesta.
În Hotărârea nr. 8 s-a numit Consiliului de Administrație
pentru S.C .Dezvoltare Urbană SRL: Lăzăroiu Florin-Răducu, Kovács
Géza, Klemencz Emese, Ungureanu Ioan și Farkas Aladár.
Traducere după: Farkas Aladár
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SEMINAR GRATUIT DE PROMOVARE TURISTICĂ - ZIG ZAG PRIN ROMÂNIA

În luna ianuarie membrii echipei Zig Zag prin România au
ajuns și în județul Harghita, chiar și în stațiunea Borsec.
În data de 18 ianuarie 2018, la Miercurea Ciuc, în Sala de
Marmură a Consiliului Județean Harghita a avut loc un seminar
despre promovarea turistică. Seminarul a fost dedicat celor care
dețin un hotel/pensiune sau o altă unitate, care lucrează în cadrul
unei instituții în departamentul de promovare turistică, celor care
au o afacere în domeniul turismului sau care își planifică
concediul și nu știu cum să-și aleagă unitatea de cazare potrivită.
La acest eveniment am participat și noi, angajații Centrului
Național de Informare și Promovare Turistică din Borsec, la fel ca
și alți operatori economici din domeniul turismului, din regiune
și din județ.
Încă de la începutul seminarului a fost prezent și
președintele Consiliului Județean Harghita, domnul Borboly
Csaba, timp în care echipa Zig Zag prin România și-a prezentat

activitatea demarată până acum în țară și în județ. Apoi s-a
prezentat o nouă perspectivă despre județul Harghita din punct
de vedere turistic, s-au oferit 13 modalități de promovare pe care
le folosesc în promovarea Romaniei și soluțiile lor de
implementare. La acest seminar, am fost invitați personal de către
Cosmina Carmen – președintele Asociației Zig Zag prin România
și Oancia Marian - Vicepreşedintele & Manager proiect Asociaţiei
Zig Zag prin Romania, când au sosit la Borsec, doar într-o scurtă
vizită, ei având spațiul de cazare la Toplița. În județ au vizitat mai
multe locații diferite: Odorheiu Secuiesc, Corund, Băile Tușnad,
Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Toplița, Ciumani, Lacul Sfânta Ana
și Tinovul Mohoș. Au postat fotografie și despre Borsec și au
menționat ”Noi am prins o vreme superbă cu un cer minunat de
albastru. Vom reveni și pe timp de vară”.
Despre județul Harghita au menționat ”Şederea noastră în
județul Harghita a fost plină de multe experiențe unice cu locuri
fascinante şi oameni frumoşi. Unele nici nu pot fi descrise în
cuvinte dar toate ne-au umplut sufletul de fericire!
Mulțumim mult pentru susținere şi prietenie şi vă
aşteptăm pe blog să ne urmăriți, în continuare, activitatea.
www.zigzagprinromania.com/blog ”.
Le dorim mult succes în activitatea pe care o desfășoară de 3 ani,
deja în peste 23 de județe și ne bucură faptul că au ajuns în județul
nostru și desigur la Borsec.
Centrul Național de informare și Promovare Turistică din Borsec

CIRCULAȚIA TURISTICĂ LA MUZEUL APELOR MINERALE DIN BORSEC
Muzeul Apelor Minerale din Borsec este deschis de
aproape 10 ani. Din ce în ce mai mulți vizitatori sunt interesați de
istoricul îmbutelierii apei minerale și nu numai. Este îmbucurător
faptul că tot mai mulți dintre borseceni sunt interesați de istoria
localității. În anul 2017 și copiii de la grădiniță și trei clase de la
Liceul Tehnologic Zimmethausen au fost în vizită la muzeu. Din
județ am avut mai mulți vizitatori: din Gheorgheni, Miercurea
Ciuc și din Odorheiu Secuiesc. Din județul Mureș au fost 4
grupuri de vizitatori. Au mai fost interesați și turiști din Baia
Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Sfântu Gheorghe și din județul
Bihor. Ne-au călcat pragul și vizitatori din București (8 grupuri de

elevi), din Roman, Suceava dar cei mai mulți din Iași.
Am avut vizitatori și din Ungaria: 4 grupuri din Budapesta,
Cegléd, Nyíregyháza. Dintre localitățile înfrățite au venit din
Pilisvörösvár, Rudabánya. Din Republica Moldova au fost mai
puțini anul acesta, 2 grupuri de elevi.
Registrul de la muzeu păstrează părerile și amintirile
înscrise de cei care ne vizitează. Deja suntem la al treilea volum, în
care avem mesaje transmise în limba română, maghiară și
utilizând scrierea maghiară veche.
Așteptăm cu drag și borsecenii care sunt interesați de
istoria locală.
Traducere după: Farkas Aladár
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PAȘI SPRE „LUCEAFĂRˮ - ZIUA CULTURII NAȚIONALE 2018
Începutul fiecărui an stă sub semnul celei mai strălucitoare
stele din constelația valorilor noastre naționale. Nu întâmplător
natura ia haina imaculată și sclipitoare. Deodată, cuvintele par prea
sărace, prea puține... – 168 de ani de la nașterea simbolului
românismului – Mihai Eminescu.
A te apropia de profunzimea creației eminesciene, a cinsti
cea mai însemnată valoare a unui neam înseamnă trăire, simțire,
dor și izbândă. Cum altfel să te apropii de Eminescu, dacă nu
citindu-l, recitindu-l?
„clipe dulci se par ca veacuriˮ
Într-un mic Paradis al cărților, la biblioteca orașului Borsec,
împreună cu elevii noștri, am pășit spre Lumină. Preț de aproape
două ore, am devenit mesagerii unicității, ai cunoașterii și ai
libertății depline. Și ca rostirea noastră să aibă rădăcinile adânc
înfipte în „țarinile conștiințeiˮ, am pornit la drum cu Basm de Geo
Bogza.
„...Iar după o vreme, în neamul acele de oameni s-a născut Mihai
Eminescuˮ
Cu recitări, colaje și ilustrări ale creației eminesciene ne-au
încântat elevii claselor a V-a, a VI-a și a VII-a. O incursiune în proza
eminesciană au realizat eleve din clasa a VIII-a, iar „Fata-n grădina
de aurˮ a fost prezentată și ilustrată secvențial de către elevii clasei a
VII-a B. Simbolic, drumul spre Luceafăr a fost presărat cu creațiile
elevilor.
Avem convingerea că și cei mai timizi pași au lăsat „urmeˮ în
sufletele elevilor noștri, iar spontaneitatea, entuziasmul și atmosfera
caldă a activității au reconfirmat nevoia de a aborda inovativ de
fiecare dată incomparabila creație eminesciană. A „savuraˮ
crâmpeie din opera eminesciană înseamnă a gusta puțin din
nemurire...
foto: Hângan Daniela, Țepeș Carmen

prof. Hângan Daniela, prof. Țepeș Carmen

„ FABRICA” DE JUCĂRII
Ce poate fi mai frumos decât a așterne zâmbetul pe chipul
copiilor? La fel de frumos este și timpul rodnic salvat de mânuțele
dibace ale copiilor și de prezența caldă și activă a părinților care,
reuniți într-o tainică misiune, au făurit „coronițele bucuriei” în
întâmpinarea Sărbătorii Crăciunului.
Cu sprijinul Parohiei Borsec și al altor parteneri ai școlii,
munca elevilor și a părinților s-a transformat în „jocuri și jucării ”
noi în clasa noastră, spre bucuria și satisfacția tuturor. Această
activitate desfășurată în parteneriat cu părinții se află la a treia
ediție și a devenit, putem spune, chiar o tradiție pe care ne dorim
să o păstrăm.
Doresc să le mulțumesc părinților pentru implicare, dar și
pentru permanenta susținere în derularea tuturor activităților
propuse. În mod special, le mulțumesc pentru atenția acordată
activităților din cadrul „ Săptămânii fructelor și legumelor”, un
timp generator de zâmbete și entuziasm pentru toți cei implicați.

Atunci când triunghiul este complet: școală, familie, elev,
rezultatele nu pot fi decât cele așteptate.
Cu speranța unei la fel de rodnice colaborări, vă doresc
tuturor „ zile cu zâmbete” pe chip și în suflet!

foto: Cercel Ramona

Prof. pt. înv. primar,
Cercel Ramona
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TABĂRĂ SPORTIVĂ DE TAEKWONDO LA BORSEC
foto: Bordanciuc Julianna

La cumpăna dintre ani, mereu
avem vise, dorințe și obiective și ne
dorim să le îndeplinim în noul an.
Anul 2018 putem spune că pentru
tinerii sportivi din Borsec, a început
cu activități multiple, pe lângă
sesiunile de antrenament , în perioada 5-7 ianuarie și 11-15 ianuarie au
fost organizate de către Clubul
Sportiv Old Boys Ditrău două tabere
sportive. Echipa de taekwondo din Borsec a luat parte la un
Antrenament comun AC Sportiv OLD Boys DITRAU cu Apahida
Someşul și cu echipa de Taekwondo din Balta Doamnei.
Articol preluat de pe pagina oficială de facebook:
Gedoteam Taekwondo
”Asa cum v-a obişnuit de ani buni, clubul sportiv
Gedoteam se implică în susţinerea copiilor din familii / zone
defavorizate şi asadar, la invitaţia prietenilor noştri de la clubul

sportiv Old Boys Ditrău, am făcut o
deplasare la Centrul de Plasament Sf.
Francisc din Borsec în perioada 5-7
Ianuarie 2018.
Acolo, împreună cu 10
dintre sportivii de la secţia de
Taekwondo din Balta Doamnei, am
adus prietenie, zâmbete şi daruri
celor ce au atâta nevoie de ele.
Foto: Old Boys Club Ditrău
Împreună, pe parcursul a trei zile
minunate, ne-am antrenat, am avut concursui de dans, karaoke,
ne-am "bătut" în zăpadă dar am şi învăţat cum să fim mai apropiaţi
faţă de semenii noştri. Felicitări şi mulţumiri din suflet celor ce sau implicat activ în această deplasare şi multe mulţumiri celor de
la clubul sportiv Old Boys pentru invitaţie.”
Le dorim mult success tuturor celor care iubesc și practică
acest sport și cât mai multe realizări în activitățiile viitoare.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsec

RECOMANDĂRI ÎN ATENŢIA CONDUCĂTORILOR AUTO
CIRCULAŢIA ÎN CONDIŢII METEO NEFAVORABILE
În condiţiile producerii unor fenomene ce pot afecta
siguranţa circulaţiei rutiere (lapoviţă, ninsoare sau vânt puternic),
Poliţia Rutieră recomandă, atât conducătorilor de vehicule, cât şi
pietonilor să manifeste maximă prudenţă în trafic și să respecte
regulile de circulaţie. Poliţia Rutieră recomandă, în special,
conducătorilor auto să adopte o manieră prudentă de conducere şi să
adapteze permanent viteza de rulare la condiţiile de drum şi trafic.
Dacă partea carosabilă este umedă ori acoperită cu polei sau
zăpadă, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în
siguranţă, având în vedere că distanţa de frânare, în astfel de condiţii,
este mult mai mare.
Întrucât vântul puternic, lapoviţa, ninsoarea şi depunerile de
polei afectează întotdeauna buna desfăşurare a circulaţiei rutiere,
recomandăm conducătorilor auto să-şi sporească atenţia pe toată
durata deplasării, dar mai ales la ieşirile din tronsoanele împădurite şi
sate, la intrările şi ieşirile de pe poduri sau la încrucişările cu
autovehiculele cu gabarit mare.Totodată, trebuie evitate oprirea sau
staţionarea în dreptul copacilor de pe marginea drumurilor, pe care
vântul puternic i-ar putea rupe.
Vă reamintim de asemenea că, rafalele de vânt laterale
modifică ţinuta de drum a maşinilor, astfel încât, cu cât viteza de
rulare a autovehiculului este mai mare, cu atât mai mare poate fi şi
abaterea de la trasa ideală de rulare.
În condiţiile unui trafic aglomerat, precipitaţiile, sub formă
de lapoviţă sau ninsoare, precum şi vântul puternic pot determina
apariţia unor blocaje rutiere temporare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi
de politeţea rutieră şi nu blocaţi intersecţiile. De asemenea, nu vă
angajaţi în depăşirea coloanelor de autovehicule.

În situaţia în care vizibilitatea în oglinzile autovehiculului este redusă
din cauza ploii/lapoviţei/ninsorii, folosirea luminilor de către toţi
conducători auto reduce riscul producerii unor accidente pe fondul
neasigurării la schimbarea direcţiei de mers.
În aceste condiţii, poliţiştii rutieri recomandă ca luminile de întâlnire
să fie folosite şi pe timpul zilei, permanent, mai ales în condiţii de
vreme nefavorabilă.De asemenea, curăţaţi în permanenţă farurile şi
blocurile de semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de
ventilaţie - climatizare!Astfel, acţionaţi din timp ştergătoarele de
parbriz, pe vreme de ploaie sau ninsoare, când din sensul opus se
apropie alte vehicule.
Totodată, vă recomandăm să vă informaţi cu privire la
condiţiile meteo din zonele în care urmează să vă deplasaţi şi să vă
echipaţi maşina corespunzător. Nu plecaţi la drum fără anvelope de
iarnă! Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehiculelor,
fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe drumurile publice
acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără a face referire la vreo dată
calendaristică.
Nu consumaţi alcool şi nu conduceţi dacă simţiţi că sunteţi
obosiţi! Evitaţi să vorbiţi la telefonul mobil în timp ce conduceţi
maşina, dacă nu aveţi ataşat la acesta dispozitivul de tip “hands-free”.
Şi pietonilor le recomandăm să-şi sporească atenţia, să evite
pe cât posibil folosirea părţii carosabile, mai ales după lăsarea
întunericului şi în condiţii de vizibilitate redusă, să se asigure
temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea
acesteia numai după ce sunt siguri că o pot face în condiţii de
siguranţă.
POLIȚIA ORAȘULUI BORSEC VĂ UREAZĂ DRUM BUN !
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UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE – 24 IANUARIE 1859
În fiecare an, la 24 ianuarie,
Fălciului, familie de cluceri, spătari,
rom ân i i s ă r b ă t ore s c Un i re a
comişi, ispravnici. Mama sa, Sultana
Principatelor Române din anul 1859 –
Cozadini, provenea dintr-o familie de
numită şi „Mica Unire”, realizată sub
origine greco-italiană din Constanconducerea domnitorului Alexandru
tinopol.
Ioan Cuza, un act de voinţă politică a
Cuza s-a născut la 20 martie 1820, la
celor două principate româneşti,
Bârlad. A învăţat până în 1831 la Iaşi, la
Moldova şi Ţara Românească, prima
pensionul condus de francezul Victor
etapă în crearea statului unitar român
Cuenin, unde îi are colegi pe Mihail
modern.
Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri.
Harta Principatelor Unite ale Moldovei si Valahiei (1859-1861) – sursa: istoria.md
Unirea celor două principate a
În anul 1835 îşi ia diploma de
început practic în anul 1848, atunci când s-a realizat uniunea
bacalaureat la Paris, apoi urmează studii universitare de drept şi
vamală între Moldova și Țara Românească, în timpul domniilor
medicină, pe care nu le finalizează, şi devine membru al
lui Mihail Sturdza, respectiv Gheorghe Bibescu.
Societăţii economiştilor de unde îşi va înainta demisia în 1840.
A urmat apoi Războiului Crimeii (1853 – 1856), în urma
La 30 aprilie 1844 se căsătoreşte cu Elena Rosetti, fiica
căruia Franţa, Anglia şi Imperiul Otoman au ieşit victorioase în
postelnicului Iordache Rosetti și a soției sale Ecaterina (Catinca)
faţa Imperiului Rus. În anul 1858, Marile Puteri s-au reunit în
(fata logofătului Dumitrache Sturdza din Miclăușeni și sora
cadrul Conferinţei de la Paris, finalizată cu o Convenţie,
boierilor cărturari Constantin Sturdza și Alexandru Sturdza) şi
încheiată la 7/19 august, care s-a referit şi la problematica
sora viitorului prim-ministru Theodor Rosetti.
românească.
În timpul Revoluţiei de la 1848, Cuza a fost în primele rânduri. A
Practic Convenţia de la Paris consfinţea unirea formală într-un
luat cuvântul la adunarea de la hotelul „Petersburg” din Iaşi,
stat cu numele Principatele Unite, alegerea a doi domni, două
cerând înfăptuirea unor reforme democratice. Printre fruntaşii
adunări, două guverne, organizarea a două instituţii comune la
adunării arestaţi din ordinul domnitorului Mihai Sturza s-a aflat
Focşani – Comisia Centrală şi Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie
şi Cuza, însă acesta a reuşit să scape de sub pază şi să fugă în
–, abolirea monopolurilor şi a privilegiilor de clasă.
Transilvania.
Deşi au existat şi voci care erau împotriva unirii, mai ales în
A participat, de asemenea, la Marea Adunare de la Blaj de
Moldova, existând temeri că desemnarea Bucureştiului drept
la 3/15 mai 1848, după care se retrage în Bucovina.
capitală va face ca Moldova să-şi piardă din influenţă, divanurile
Ulterior devine preşedinte al judecătoriei Covurlui între
ad-hoc organizate în anii 1857 şi 1858
1849 – 1851 şi 1855 – 1856, director al
au demonstrat dorinţa de unire a
Ministerului de Interne – în 1851,
populaţiei.
primind în această perioadă şi rangul de
A urmat toamna anului 1858,
vornic.
când în principate a început organizarea
La 6 iunie 1856 este numit pârcălab
alegerilor pentru domnitor. Astfel, Cuza
de Galaţi, însă imediat după decesul
a devenit domnitor al celor două
domnului Ghica este destituit de
principate, iar unirea lor a fost
caimacamul Teodor Balş.
recunoscută de către marile puteri pe
Ca formă de protest faţă de
parcursul domniei sale.
falsificarea alegerilor pentru adunările
În anul 1862, cu ajutorul unioniștilor
ad-hoc din Moldova, Cuza şi-a dat
din cele două țări, Alexandru Ioan Cuza
demisia din funcţia de pârcălab. Patriot
a unificat Parlamentul și Guvernul,
cu idei liberale, nu radicale însă, Cuza a
realizând astfel unirea politică, iar după
fost acceptat chiar şi de partizanii celor
înlăturarea sa de la putere în 1866,
doi Sturza care candidau susţinuţi de
unirea a fost consolidată prin aducerea
conservatori. La 5 ianuarie 1859, el a
pe tron a principelui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.
fost ales cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi în
Constituția adoptată la 1 iulie 1866, consfinţeşte
Moldova.
denumirea oficială, România, iar la 1 decembrie 1918 s-a
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, deși scurtă (1859înfăptuit Marea Unire a Transilvaniei cu România.
1866), a fost perioada de maximă dezvoltare a României
Alexandru Ioan Cuza, artizanul unirii de la 24 ianuarie
moderne.
1859 se trăgea dintr-o veche familie de moldoveni, din părţile
(continuare pe pagina 7.)
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Prin recunoașterea Unirii depline, crearea primului
Parlament unic al României şi a primului guvern unitar, prin
reformele sale – adoptarea primei Constituții românești, reforma
electorală, secularizarea averilor mănăstirești, reforma agrară, a
învățământului -, domnia lui Alexandru Ioan Cuza a pus bazele
dezvoltării moderne a României. După domnie a plecat în exil, la
Viena, apoi la Paris, unde îşi manifestă interesul de a lucra în
continuare în interesul ţării pentru aducerea unui principe străin,
aşa cum făgăduise şi să nu se lase dominat de sentimentul de
răzbunare pe care i-l provocase actul abdicării forţate de la 11

februarie 1866. Deşi Cuza a dorit întotdeauna să revină în ţară,
principele Carol a considerat că nu este oportun din cauza
situaţiei politice din cel moment.
Ulterior Cuza este răpus de boală şi se mută la Florenţa, însă
moare la Heidelberg unde plecase la tratament, la 15 mai 1873, la
vârsta de 53 de ani.
Este înmormântat iniţial la Biserica Domnească de lângă
Palatul de la Ruginoasa, conform dorinţei sale, iar după Al Doilea
Război Mondial, osemintele sale au fost mutate la Biserica Trei
Ierarhi din Iaşi.
Sursa: www.radioromaniacultural.ro

BOBOTEAZA - BOTEZUL DOMNULUI
Pe data de 6 ianuarie, creştinii ortodocşi prăznuiesc
Botezul Domnului sau Boboteaza. Această sărbătoare reprezintă
botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către
Sfântul Ioan Botezătorul. În ajunul şi în ziua de Bobotează, în
toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile
arhiereilor şi preoţilor se sfinţeşte aghiasma cea mare.
Boboteaza-Epifania
La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârşit, a
venit Hristos la Iordan, unde Sf. Ioan Botezătorul învăţa şi boteza
cu botezul pocăinţei; iar despre Iisus le spunea: "Se află în mijlocul
vostru Acela pe voi Care nu-L ştiţi" (Ioan 1, 26). "Nici eu nu-L
ştiam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apa, Acela mi-a zis:
peste Care vei vedea Duhul coborându-Se şi rămânând peste El,
Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt. Şi eu am văzut şi am
mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu" (Ioan 1, 33-34).
Când a apărut Hristos pe malul Iordanului, Sf. Ioan, luminat de

Duhul Sfânt, Îl recunoaşte şi-L arată mulţimilor, zicând: "Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii" (Ioan 1, 29).
Această mărturie era foarte necesară israelitenilor, care aşteptau
pe Mesia cel profeţit cu multe veacuri înainte. Hristos îi cere lui
Ioan să-L boteze, iar acesta, după o împotrivire de adâncă
smerenie, primeşte să-L boteze, după rânduiala lui. După botezul
lui Hristos cerurile s-au deschis, Duhul lui Dumnezeu S-a coborât
în chip de porumbel şi a stat peste Iisus, iar Tatăl a mărturisit:
"Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3,
17). Astfel, botezul primit de Hristos are şi un alt scop: Epifaniaarătarea Sfintei Treimi-moment în care El avea să fie descoperit
lui Ioan şi, prin acesta, lui Israel, ca Fiului lui Dumnezeu şi ca
Mesia. Hristos se afundă în Iordan şi Duhul pogoară peste ape. A
trebuit să se scufunde Fiul în firea omenească şi prin ea în apă,
pentru ca noi, scufundându-ne în apă, să ne înălţăm spre viaţă Să
dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt.
sursa: www.crestinortodox.ro

SFINȚII TREI IERARHI
Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se
iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, pe care îi prăznuim
pe 30 ianuarie, oamenii întrebându-se care este mai mare: Sfântul
Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură
de Aur. După câțiva ani de la declanșarea neînțelegerilor, cei trei
sfinți au început să i se arate aievea, unul câte unul, episcopului
Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul
1084, într-o vedenie, fericitului i-au apărut cei trei sfinți
împreună.
Cuvintele pe care cei trei ierarhi i le-au adresat Sfântului Ioan ne
arată modul în care sfinții conlucrează-cu Dumnezeu și între ei -,
așa cum și noi trebuie să ne unim, în cuvânt și în lucrare: "După
cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este
între noi. Fiecare din noi, la timpul sau, îndemnați de Duhul Sfânt,
am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a
insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și
altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea,

sculându-te, poruncește, celor ce se învrăjbesc, să nu se mai certe
pentru noi. Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după
moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și
unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o
singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini, că noi în față lui
Dumnezeu, una suntem."
În urma acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie
pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi, stingându-se astfel
și disputele din capitală, lumea unindu-se în sărbătorirea
împreună a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, a Sfântului Grigorie
Teologul și a Sfântului Ioan Gură de Aur.
Pentru a recunoaște valoarea teologică a Sfinților Trei Ierarhi,
prin hotărârea luată la Atena, la primul Congres al Profesorilor de
Teologie din anul 1936, Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii
spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din
întreaga lume.
sursa: www.crestinortodox.ro
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MESAJ DE LA ÎNGERI
Moto: ”Fiecare egoist confundă părerile și opiniile cu faptele,
Pentru că nu poate face diferența între un eveniment și urmarea
acestuia,
Fiecare egoist este un maestru în a percepționa selectiv și a
distorsiona adevăratul mesaj.”
Atunci când venim pe Pământ de pe o lume mult superioară,
acceptăm foarte ușor sarcina care ne este dată. De sus lucrurile se văd
limpede și ușoare, dar când ajungem în această lume atât de deasă și
plină de interdicții materiale, uităm cine suntem și de ce suntem aici.
Ne îndepărtăm atât de mult de la lucrurile esențiale încât nu mai
observăm nici atenționările, deși deseori primim sfaturi – la început
mai simple și ușoare apoi tot accentuându-se – că am deviat de la
drumul ales chiar de noi înșine. Chiar și aceia se pierd care sunt
conștienți de Lumea Luminii, și în aceste cazuri Ego-ul ne ia sub
stăpânirea sa. Ego-ul este acela care mereu se supără foarte ușor,
mereu se simte jignit de ceva, orice critică o ia ca și pe o nedreptate,
acestea fiind mesaje care sunt trimise din Lumea Superioară prin
intermediul oamenilor. Dacă mesajul îl percem corect, ne luminăm
gândirea și astfel revenim pe drumul cel bun, condus de Dumnezeu.
Se spune că intenția rea a diavolului, Dumnezeu mereu o poate
schimba, dar pentru aceasta, Ego-ul trebuie îndepărtat din viața
noastră, și atunci va apărea Lumina, care până atunci a fost dată
deoparte. De cele mai multe ori simțim acest tip de mesaj dureros
când acesta provine de la persoane apropiate, prin intermediul
cuvintelor: ”tu nu ești important”, ”nu tu trebuie să te simți bine”, ”tu
ești un nimeni”. Având în vedere că subconștientul nu cunoaște
negațiile, de fapt aceste cuvinte ar suna cam așa: Tu ești important, Tu
trebuie să te simți bine, pentru că ești o creație a lui Dumnezeu! În
cele mai multe cazuri, suntem incapabili să înțelegem aceste cuvinte,
și atunci facem fapte atât de rele încât necesită mai multe renașteri,
sau ținem o supărare pe viață. Aceste fapte ne îngreunează viețile, iar
în aceste cazuri a ierta este mult mai greu. Dar dacă medităm puțin
asupra acestor lucruri atunci vom conștientiza care este cu adevărat
mesajul care ne este transmis. Atunci când Ego-ul lipsește, ”nimic și
nimeni” devine cu adevărat ”totul/cineva”. Doar Ego-ul vrea să fie

mereu cineva, iar dacă ne putem elibera de fiecare greutate, problemă
și gândire apăsătoare, atunci adevărata creație a noastră va răsări în
noi, și vom vedea că jucăm rolul important în propria noastră piesă,
care este scrisă chiar de noi înșine. Dumnezeu a făcut toate aceste
acțiuni ale vieții în așa fel încât viața pe pământ să fie mereu în ordine
și pace. Doar Ego-ul este cel care vrea mereu ca lucrurile să stea altfel
și așa ajungem la eșec.
”Două suflete mici, care se iubesc foarte mult. Unul spune:
-Aș vrea să cobor pe planeta Pământ, ca să învăț ce este
iertarea.
Celălalt suflet spune:
- Și eu vreau să merg cu tine, ca să te ajut pe drumul ales.
De sus se aude vocea Domnului:
- Atunci tu trebuie să fii foarte rău și egoist, accepți chiar și
așa?
- Da, orice ar trebui să fac, pentru sufletul pereche o să fac.
Iar când au ajuns pe Pământ, ambele suflete au uitat aceste vorbe. ”
(Kondra József)
Îmi doresc ca pe noi toți, îndemnul dumnezeiesc să ne
călăuzească și atunci vom vedea în orice moment că soarele își varsă
razele asupra noastră, răsplata fiind lumina din sufletele noastre.
Traducere după: Nagy Zoltán

Informaţii de stare civilă
Naşteri
Broşteanu David Levente 16.10.2017
Decese
Csibi Mária
03.03.1937. - 07.12.2017.
Horváth Hajnal
16.01.1970. - 10.12.2017.
Pépel József
09.06.1941. - 17.12.2017.
Bajkó Anton
15.07.1939. - 30.12.2017.
Moldovan Irina
11.04.1927. - 01.01.2018.
Bocskay Ileana
13.11.1955. - 07.01.2018.
Coman Ana
21.08.1942. - 11.01.2018.
Kolozsi Katalina 29.01.1950. - 11.01.2018.
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