
Ediţia III. Noiembrie  2017
Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

Şi anul acesta ne-am continuat reprezentanți media, etc.
misiunea de promovare a staţiunii Borsec Pe parcursul celor patru zile, au 
în cadrul Târgului de Turism al României, fost mulţi vizitatori la stand, dornici să afle 
organizat la Centrul Expoziţional informații despre programele și ofertele 
Romexpo, Bucureşti, în perioada 16 - 19 din sezonul de iarnă, de vară, de spațiile de 
noiembrie 2017. cazare disponibile în anumite perioade, de 

Domnul primar al oraşului Borsec, tratamentele care se pot urma precum și 
Mik József, şi un angajat al Centrul de Centrul de tratament multifuncțional 
Național de Informare și Promovare Spa-Wellness care este în construcție. 
Turistică au reprezentat staţiunea Borsec Tuturor s-au distribuit materiale de pro-
în cadrul Asociaţiei Naţionale a movare: cataloage, broșuri și pliante.
Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice Participarea la Târgul de Turism al 
din România. României a fost o experiență frumoasă, şi 

Vineri, 17 noiembrie 2017, staţi- a fost important faptul că staţiunile 
unea Borsec a fost reprezentată în cadrul balneare din România au fost reprezentate 
seminarului „Stațiunile balneare – cum se în cadrul aceluiaşi stand, astfel cei in-
dezvoltă, cine investește, cine le pro- teresaţi au putut obţine informaţii de la 
movează” organizat de către OPTBR, persoane din domeniul turismului. 
Organizația Patronală a Turismului Pe pagina Asociaţiei Naţionale a 
Balnear din România. Au participat Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice 
reprezentanți ai autorităților centrale și din România, www.statiunibalneo.ro, se 
locale, agenții de turism, investitori, regăsesc informaţii despre toate staţiunile 
specialiști în turism și din mediile din cadrul asociaţiei. 
universitare și asociative, cercetători, 

PROMOVAREA STAȚIUNII BORSEC 
LA TÂRGUL DE TURISM AL ROMÂNIEI 2017

(continuare pe pagina 2.)
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit la septembrie, şi anume: prima casă de la intrarea pe strada 
sfârşitul lunii octombrie şi în luna noiembrie 2017 și au fost Nadăşa şi o căsuţă din spatele clădirii Transilvania. Aceste 
adoptate următoarele hotărâri: clădiri au fost grav distruse şi nu este rentabilă reconstruirea 

În Hotărârea nr. 93 s-a dat acordul pentru lor.
construirea bazei salvamont. În Hotărârea nr. 100 s-a aprobat Nota Conceptuală 

În Hotărârea nr. 94 s-au aprobat cheltuielile privind pentru realizarea unui parc de aventură în oraşul Borsec, la 
construcţia bazei salvamont. Cheltuielile totale depăşesc pârtia de schi.
suma de 3 milioane de lei, iar consiliul local va acoperi a În Hotărârea nr. 101 s-a aprobat Nota Conceptuală 
parte din cheltuieli, de 2 %. pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi amenajarea 

În Hotărârea nr. 95 s-a aprobat execuţia bugetelor  pe exterioară și interioară a clădirii Grupului Școlar 
trimestrul III al anului 2017. Zimmethausen.

În Hotărârea nr. 96 s-a aprobat rectificarea bugetului În Hotărârea nr. 102 s-a ales preşedintele de şedinţă 
local pe anul 2017. pe următoarele 3 luni, pe domnul Balázs Tibor.

În Hotărârea nr. 97s-a aprobat decontarea navetei În Hotărârea nr. 103 prin modificarea Hotărârii 
cadrelor didactice, aferente lunii octombrie. Consiliului local orăşenesc Borsec nr.91/2017 în sensul 

În Hotărârea nr. 98 s-a aprobat deplasarea unei aprobării noilor cheltuielilor legate de proiectul „Restaurare 
delegaţii oficiale de 4 persoane, în Ungaria, la Zákányszék, şi consolidare clădire – Vila nr. 49, azi Vila nr. 51 ”Emil” din 
pentru participarea la balul tradiţional de tăierea porcului. staţiunea turistică Borsec”, s-a aprobat plata contribuţiei 

În Hotărârea nr. 99 s-a aprobat demolarea unor proprii de 2%.
construcţii, care au fost distruse datorită furtunilor din luna 

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC 
LUNA NOIEMBRIE 2017

Traducere după: Farkas Aladár

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsec

foto: CNIPT Borsec

Domnul preşedinte al tratament naturist sau 
Asociaţiei Naţionale a o perioadă de recupe-
Staţiunilor Balneare şi rare liniştită în inima 
Balneoclimatice, Al- naturii. Aceste staţiuni 
bert Tibor, are un me- s-au dezvoltat tot mai 
saj pentru toţi vizita- mult devenind şi sta-
torii site-ului:"Vă aş- ţiuni de interes turistic, 
teptăm cu inima des- datorită amplasamen-
chisă să ne cunoaşteţi, tului lor într-un mediu 
să vizitaţi locurile de natural specific, dar şi 
poveste în care trăim, datorită numeroaselor 
convinşi fiind că aceas- obiective turistice afla-
ta va fi o experienţă te în împrejurimi.Vă 
aparte pe care nu o veţi uita curând. aşteptăm cu drag!"

Aici veți găsi informații despre membrii Asociaţiei, Prin participarea la Târgul de Turism al României 
obiectivele turistice ce pot fi vizitate, următoarele sperăm că vom avea rezultatul dorit, o promovare a stațiunii 
evenimente care vor avea loc și posibilitățile de cazare. Borsec care să atragă un număr din ce în ce mai mare de 
Staţiunile balneoclimaterice din România sunt locaţiile în turiști dornici să viziteze staţiunea şi să beneficieze de 
care aleg să-şi petreacă vacanţa cei care îşi doresc un tratamentele cu ape minerale carbogazoase.

(continuare de pe pagina 1.)
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Foto: Benkes Zsolt

AL DOILEA HRAM AL BISERICII ORTODOXE BORSEC
(Sf. Ioan Gură de Aur)

Luni, 13 noiembrie 2017, Biserica l-a prăznuit pe lui Hristos Cel Întrupat, Răstignit, Înviat şi Înălţat dar şi ca Cel 
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, ocrotitorul bisericii noastre va să vină. Liturghia este "Evanghelia mereu actualizată".
parohiale. Este al doilea hram la bisericii, sărbătoare care a fost În Liturghie Hristos e prezent în mijlocul Bisericii Sale, 
oferită bisericii noastre cu ocazia sfințirii în ziua de 2 august a adunării credincioşilor. Nu Îl întâlnim ca persoane 
2015, de către Prea Sfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și singuratice, ci ca mădulare ale trupului Său, adunate laolaltă 
Harghitei. sporind neîncetat comuniunea cu El şi între noi printr-un 

Cinstirea Sfântului ocrotitor al bisericii s-a realizat prin urcuş spiritual continuu al nostru, spre trepte tot mai înalte de 
săvârșirea Utreniei și a  Sfintei Liturghii . Ca invitat la hramul comuniune duhovnicească cu Hristos şi, în Hristos, cu Sfânta 
bisericii, a participat P.C. Pr. Dumitru Pîntea din parohia Capu Treime. În Liturghie Biserica primeste darul unităţii "de sus", 
Corbului. în Hristos, împlinindu-se ca Trup al lui Hristos. Fiecare 

Sfântul Ierarh Ioan este un model de înaltă viețuire comunitate locală realizează astfel şi revelează Biserica 
creștină, lăsându-ne ca moștenire un tezaur spiritual, care ne întreagă, evenimentul noului mod de viată care constituie 
îndeamnă la sfințirea vieții. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață mântuirea, participarea omului la viaţa veşnică. În acelaşi timp 
că, în centrul vieții creștine se află Sfânta Liturghie.Sfânta Liturghia este slujită în comuniune cu întreaga Biserică 
Liturghie este slujba în care se realizează, prin excelență, universală şi în numele întregii Biserici pomenindu-se atât cei 
intrarea noastră în Împărăţie, mai precis unirea tuturor în aflaţi departe cât şi cei adormiţi ca mădulare ale aceluiaşi Trup 
Biserică şi intrarea Bisericii în Împărăţia lui Dumnezeu. Toate al lui Hristos, realizându-se astfel o unitate în timp şi spaţiu.
celelalte slujbe sunt o pregătire pentru Liturghie şi îşi găsesc În concluzie, afirmăm că viaţa creştină autentică nu 
împlinirea în ea. Sfântul Dionisie Areopagitul numeşte Sfânta poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul 
Liturghie “Taina Tainelor” deoarece ea încununează tot ceea ce central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin care îşi ia în serios 
s-a dat prin celelalte slujbe şi uneşte cel mai deplin pe fiecare demnitatea de mădular al Trupului lui Hristos. Dar pentru a 
credincios şi pe toţi în Dumnezeul cel Unul şi infinit în iubire putea participa deplin la Liturghie şi nu numai, a asista, este 
desăvârşind comuniunea cu Dumnezeu. Sfânta Liturghie este foarte important ca fiecare credincios să înțeleagă semnificația 
o anamneză, o pomenire a faptelor mântuitoare ale lui ei.
Dumnezeu începând de la creaţie şi, în primul rând, a lucrării După terminarea Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți 
mântuitoare a lui Hristos. Dar această pomenire nu este o la hram au fost invitați să participe la agapa creștină care s-a 
simplă comemorare, ci o actualizare a evenimentelor. În desfășurat în casa de prăznuire.
Liturghie are loc o epifanie şi dezvăluire crescândă a prezenţei 

Pr. Nicolae Ciupudean

Recent am citit un articol interesant. Am observat că în deci s-a schimbat ordinea valorilor. Copilul care nu 
zilele noastre, atât în şcoală cât şi în societate, lipsa iubirii a simte iubirea părintească, nu va putea învăța semnificația 
devenit o ameninţare pentru multe persoane. Citiţi şi cugetaţi acesteia și nu va putea transmite la rândul lui copiilor săi acest 
asupra următoarelor aspecte: sentiment.

”Lipsa de afecțiune a devenit o boală comună, cu Noua metodă prin care se oferă iubire: cealaltă 
simptome fizice și psihice grave. O urmare a acesteia ar putea fi persoană trebuie să fie corespunzătoare!
singurătatea-închiderea în sine, sau contrar, singurătatea Copilul, primește afecțiune și iubire doar când face un 
poate provoca lipsa de iubire pentru cei din jur. lucru bun astfel cade în capcana care îi arată că doar atunci este 

Unde s-a greșit? iubit și apreciat dacă are rezultate bune. Crede că nu se poate 
Deja din copilărie, când părintele se concentrează doar oferi iubire necondiționată, aceasta trebuie cumpărată prin a 

să aibă un copil de succes, dar acesta între timp a uitat că dacă corespunde unei anumite persoane.
oferă iubire poate atinge multe în viața copilului. Iubirea Iubirea este sentimentul absolut necesar existenței, a nu 
pentru copil nu înseamnă să i se ofere toate oportunitățile, se ocoli și a se învăța cum trebuie folosită!”
astfel importanța iubirii a ajuns dintr-un loc prioritar la urmă, 

Traducere după: Kovács Julianna

URMĂRILE LIPSEI DE IUBIRE ŞI AFECŢIUNE
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Pentru a ajuta pe cineva la nevoie în ziua de azi nu învățătoare Fazakas Ildiko acasă la patru familii. 
este necesar prea mare efort. Trebuie în primul rând dorință Toate aceste daruri nu ar fi putut fi trimise fără 
și colaborare. Împreună putem face lucrurile să pară mai ajutorul părinților cărora le mulțumim și îi așteptăm și la 
ușor de realizat. alte campanii.

În ziua de 24.11.2017 în  campania  „Săptămâna 
legumelor și fructelor donate” din cadrul proiectului 
Strategia Națională de Acțiune Comunitară (S.N.A.C. - 
voluntariat) elevii și cadrele didactice de la Liceul 
Tehnologic „Zimmethausen” au colectat o cantitate de 50 kg 
fructe si 50 kg legume. Acestea au fost distribuite casei de 
copii ,,Fluei Szent Miklos ''din Borsec de către un grup de 
elevi din clasa pregatitoare, clasa a III-a și clasele VI-VII-
VIII,  sub îndrumarea doamnelor profesoare Cercel 
Ramona, Kovacs Julianna si Cotrigășanu Cristina. 
 Alte pachete cu legume și fructe au fost duse de către 
doamna preoteasa Ciupudean Cristina  și doamna 

ARTICOL S.N.A.C.
„Nimeni nu este inutil în această lume dacă alină

povara ce atârnă pe umerii semenilor săi”
                                                         Charles Dickens

Prof. Rutter Ilinca - Otilia, Coordonator S.N.A.C.

Poliţia Rutieră le recomandă conducătorilor auto ca întâlnire, în afara localităților și în timpul zilei.
în condiţiile unui carosabil umed sau acoperit cu zăpadă, să Păstrați, în mers, o distanță suficientă pentru a putea 
ruleze cu viteză redusă, adaptată condiţiilor de drum, să-şi opri în condiții de siguranță atunci când condițiile de 
sporească atenţia şi să adopte o manieră calmă la volan, fără deplasare sunt nefavorabile.
să bruscheze comenzile vehiculului. Fiecare manevră în Echipați autovehiculul cu pneuri corespunzătoare. 
trafic trebuie să fie efectuată numai după o temeinică Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia 
asigurare. autovehiculelor, fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de 

Poliţia Rutieră le mai recomandă conducătorilor iarnă, pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau 
auto: polei, fără a face referire la o anume dată calendaristică.

Înainte de a pleca la drum, informați-vă temeinic Nu bruscați comenzile autoturismului și folosiți cu 
despre condițiile meteo și starea drumurilor pe sectorul de preponderență frâna de motor.
drum pe care urmează să îl tranzitați. Operatorii de transport ce dețin autovehicule cu 

Adaptați permanent viteza la condițiile de drum masă mai mare de 3,5 tone, au obligația legală, de a monta pe 
(carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei). roți lanțuri sau alte echipamente antiderapante omologate, 

Circulați cu o viteză care să nu depășească 30 km/h, pe perioadele și pe drumurile stabilite.
în localități, sau 50 km/h în afara lor când partea carosabila Conducătorii auto începători să evite, pe cât posibil, 
este acoperită cu polei, gheață, zăpadă bătătorită, mâzgă sau conducerea autovehiculului în condiții de drum alunecos, 
piatra cubică umedă. pe timp de noapte sau pe distanțe mari, dată fiind experința 

Folosiți corespunzător sistemul de iluminare- redusă și riscul implicării în evenimente rutiere nedorite. 
semnalizare, cât și cel de climatizare și dezaburire, pentru a De asemenea, le reamintim că, dacă au mai puțin de 
vedea și a putea fi văzuți în trafic. Reamintim că legislația un an de practică, viteza maxima admisă în afara 
rutieră prevede obligativitatea folosirii luminilor de localităților este cu 20 km/h mai mica.

RECOMANDĂRI ÎN ATENŢIA CONDUCĂTORILOR AUTO 
– CIRCULAŢIA PE TIMP DE IARNĂ:

(continuare pe pagina 5.)
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foto: Bordanciuc Julianna
ECHIPA DE TAEKWONDO DIN BORSEC

 LA CUPA ROMÂNIEI TAEKWONDO WT 2017

Küsmödi Réka I.
Chisluca Mária-Roberta II.
Ivácsony Richárd – Teofil II.
Prezsmer Viktor II.
Prezsmer Bernadett III.
Szabó Ádám Örs III.
Szabó Lajos III.
Szabó András, Fokt Viktor, Chisluca Eric, Platon 

Roxana, Szabó Csilla – au primit diplomă de participare.
Atât copiii, cât și părinții și instructorii pot fi mândrii de 
reușitele la acest concurs. Pentru posibilitatea de participare 

Echipa de Taekwondo din Borsec s-a format de la la acest concurs, echipa de Taekwondo din Borsec adresează 
începutul anului școlar 2017 unde inițial s-au înscris 40 de mulțumiri susținătorilor: Consiliului Local Borsec și 
copii, toți fiind interesați de practicarea acestui sport. Federației Române de Taekwondo WTF. De asemenea, 
Înainte de participarea la concursul din luna noiembrie au domnul Bajko Áron oferă susținere și ajutor necondiționat 
rămas în echipă aproximativ treizeci de copii, cei care au pe parcursul orelor de antrenament, și dânsul afirmă cât de 
decis să învețe și să urmeze acest sport sub îndrumarea importantă este familia, și cum părinții și bunicii își sprijină 
doamnei instructor Bajkó Enikő, care îi învață cu copiii la participarea cursurilor și concursurilor. 
seriozitate, profesionalism, talent și dăruire. Felicitări tuturor şi le urăm mult succes în continuare!!!
Orele de antrenament se țin de două ori pe săptămână, la 
începutul fiecărei sesiuni se face încălzirea, apoi se învață și 
se aplică tehnici de luptă specifice acestui sport urmând la 
sfârșitul sesiunii, din nou o serie de exerciții pentru 
dezvoltarea forțelor musculare. Copiii învață să aibă control 
de sine, politețe, atitudine, perseverență și să numere în 
limba coreeană precum și denumirile tehnice ale mâinilor și 
picioarelor.

Echipa de Taekwondo din Borsec a participat la Cupa 
României Taekwondo WT 2017 organizat la Braşov, în 
perioada 17-19 noiembrie. Din Borsec au participat 12 
sportivi, iar dintre cei 600 de participanți, câțiva dintre ei au 
fost clasați pe primele locuri:

 Curăţaţi în permanenţă farurile şi blocurile de          Pietonilor, vă recomandăm să manifestaţi o atenţie 
semnalizare şi folosiţi corespunzător instalaţia de ventilaţie sporită când intenţionaţi să traversaţi partea carosabilă, să 
– climatizare! Astfel, acţionaţi din timp ştergătoarele de circulaţi numai e trotuar, iar când acesta lipseşte, pe 
parbriz, pe vreme de ploaie sau ninsoare, când din sensul acostamentul din partea stângă a drumului pe sensul 
opus se apropie alte vehicule. dumneavoastră de mers, iar dacă sunteţi nevoiţi să circulaţi 

În situaţia închiderii sau restricţionării circulaţiei pe pe marginea drumurilor naţionale, purtaţi pe haine o sursă 
anumite segmente de drum, veţi respecta semnalizările de lumină reflectorizantă vizibilă din ambele sensuri.

POLIȚIA ORAȘULUI BORSEC VĂ UREAZĂ DRUM BUN !rutiere temporare instituite şi indicaţiile poliţiştilor.

 foto: facebook.com/CNIPT Borsec Info

foto: Pethő Csongor

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsec

(continuare de pe pagina 4.)
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Ingrediente: 3 bucăţi de macrou (dar se poate face cu Se căleşte ceapa în ulei, apoi se adaugă morcovul. După ce s-au 
orice fel de pește) 1 morcov, 2 tulpini de ţelină, 1 ceapă, 2 ardei, înmuiat, se adaugă ardeii, cartoful şi tulpina de ţelină. Tot acum 
2 roşii, 1 cartof, 2 linguri de orez, 1 lingură de pastă de tomate, 1 se poate adauga şi pastă de tomate, apoi adăugăm apa. După ce 
lingură ulei, leuştean, pătrunjel, suc de lămâie pentru acrit sau s-au fiert legumele se adaugă bucăţile de pește. Se fierbe numai 
borş puţin. Apoi se adaugă orezul şi roşiile şi se mai ţine puţin pe foc. 
Mod de preparare: La sfârșit se adaugă pătrunjelul şi leuşteanul tocate mărunt. 

Ciorba de macrou este delicioasă şi foarte săţioasă. Ciorba de macrou se acrește după gust cu zeamă de lămâie sau 
Pentru această reţetă de ciorbă de pește se curată bine peştele şi borş.
se tăie bucăţi, iar legumele după ce s-au curăţat se tăie cubuleţe. 

Vila Bella din stațiunea Borsec, anul acesta a fost au fost încântați de locația taberei, de stațiunea Borsec, că au 
gazdă pentru a doua oară a ”taberei pentru acumularea putut cunoaște aceste zone frumoase și s-au bucurat de 
energiei pozitive”. Prima tabără a avut loc în perioada 9-16 razele soarelui din perioada verii indiene. Nu degeaba este 
iulie iar a doua a avut loc în perioada 15-22 octombrie 2017, despre Borsec și o legendă a zânelor, aceste locuri fiind 
organizatorii fiind Nagy Zoltán és Nagy Ibolya din Târgu parcă descrise din peisaje biblice.
Mureș. Programul din perioada taberei a fost unul variat, a Dorim să mulțumim domnului primar al orașului 
cuprins gimnastică de dimineață, drumeții, cunoașterea Borsec, Mik József, pentru că ne-a oferit cadrul perfect 
istoriei locale, prezentări și discuții pe tema dezvoltării pentru susținerea prezentărilor și al gimnasticii de 
personale, pentru întărirea sufletului, precum și relaxare în dimineață. Nu în ultimul rând, îi mulțumim doamnei 
cadrul plimbărilor și îmbăierilor în apă minerală manager de la Vila Bella, Fazakas Annamária, pentru 
carbogazoasă. Prezentările au fost deschise publicului, dăruirea și puterea inspirată pe parcursul zilelor de tabără. 
dintre localnici au participat într-un număr destul de mic. Câteva persoane participante la tabără au oferit un pachet 

Simonffy Katalin a ținut o prezentare despre cu alimente de bază copiilor de la Asociația Sfântul Francisc 
acceptare și iubire; Nemes Mátyás – a prezentat importanța din Borsec, fiind o dovadă a inteligenței emoționale, 
consumării legumelor bio; Balla Ede Zsolt a prezentat precum afirmă și domnul Márai Sándor, poate că este mai 
informații despre zona sacrală a Oltului; biologul Macalik importantă inteligența inimii decât inteligența mintală.
Ernő a prezentat importanța plantelor medicinale și Din discuțiile purtate cu participanții la această 
folosirea corectă a acestora. Adresăm mulțumiri domnului tabără, am dedus că fiecare și-a atins obiectivele propuse 
Farkas Aladár pentru sprijinul deosebit acordat pe însă, de la început, s-au îmbogățit spiritual și că în cadrul 
parcursul a două zile, și domnului Simon Lehel că a făcut următoarei întâlniri vor veni împreună cu familiile și 
posibilă vizitarea Fabricii de Îmbuteliere a Apei Minerale. prietenii.

 Traducere după: Nagy ZoltánDintre participanți majoritatea au fost din Ungaria, și 

TABĂRĂ PENTRU SUFLET ÎN VARA INDIANĂ

CIORBĂ DE MACROU

www.culinar.ro
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Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil este Gavriil să îi ocrotească este faptul că cei doi conducători ai 
prăznuit pe 8 noiembrie. Sfinţii Mihail şi Gavriil sunt cei oştilor cereşti sunt simboluri ale luptei împotrivă râului. 
care duc la îndeplinire porunca milei şi a dreptăţii lui 
Dumnezeu.  

Sfântul Arhanghel Mihail este reprezentat în 
iconografie în haine de ostaş, având în mână o sabie de foc. 
Este rânduit de Dumnezeu ca dreptatea Sa să biruiască în 
istoria mântuirii. El este cel care, în momentul căderii unor 
îngeri a strigat: "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm 
aminte!", restabilind ordinea. Potrivit Tradiţiei, la judecata 
de la sfârşitul chipului acestei lumi, morţii vor învia la glasul 
trâmbiţei sale. 

Sfântul Arhanghel Gavriil este purtătorul veștii milei 
dumnezeieşti faţă de oameni. El a vestit că Fiul lui 
Dumnezeu Se va întrupa din Fecioara Maria pentru 
mântuirea neamului omenesc. În icoane apare în veşminte 
sacerdotale, purtând în mână ori un crin, semnul veștii celei 
bune, ori o sferă cu însemnele lui Hristos, arătând că el este 
mesagerul mântuirii umanităţii.  

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe care Biserică 
Ortodoxă îi prăznuieşte pe 8 noiembrie, sunt patronii 
spirituali ai Jandarmeriei Române. Motivul pentru care 
Jandarmeria Română i-a ales pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi 

SOBORUL SFINŢILOR MIHAIL ŞI GAVRIIL

Toamna aceasta a avut loc reorganizarea Forumului evenimente care vor oferi distracție de calitate pentru toate 
Tineretului din Borsec. categoriile de vârstă pe tot parcursul anului:

Conducerea asociației de tineret a fost preluată de - iarna: vizita lui Moș Nicolae, Târgul de Crăciun, Seri 
Veres Szabolcs și împreună cu cei 12 membri și-au propus să Muzicale, Carnaval, Petrecere de iarnă
aducă schimbări semnificative în viața orașului. - primăvara: Bursa de răsaduri, Seri de povești, de 
În opinia lui Szabolcs în primul rând cel mai important pas bancuri
îl reprezintă o schimbare a mentalității comunității noastre, - vara: Ziua Copilului, Zilele Tineretului, Cine este 
și crede ferm că doar prin munca cu simț de responsabilitate cel mai mare secui din Borsec?, Festival de Ecologizare, 
vom reuși să ne realizăm visele. Noua echipă FTB pune Zilele Sportului
accent pe idei noi în rândul comunității locale cum ar fi - toamna: Zilele Tradițiilor
ajutarea aproapelui, protejarea mediului înconjurător ca stil Echipa noastră dorește să se dezvolte, așadar 
de viață, promovarea și utilizarea rațională a resurselor așteptăm cu drag orice persoană cu vârsta cuprinsă între 14 
naturale. și 30 ani care dorește să se implice în activitățile asociației 

Este deosebit de important ca orașul nostru să noastre.
devină/redevină atractiv pentru tineri, să găsească un Primul eveniment organizat de FTB este vizita lui 
mediu adecvat pentru crearea unui viitor acasă, iar din acest Moș Nicolae, așadar îi rugăm pe această cale pe Părinții care 
motiv trebuie să fim vocea tinerilor din Borsec și să luăm doresc ca Moșul să îi viziteze anul acesta să ne contacteze la 
atitudine pentru a ne clădi acest viitor împreună. următorul număr de telefon : 0744855437, Veres Szabolcs.

Printre obiectivele principale ale asociației se Doar împreună vom putea crea ceva cu adevărat 
numără revitalizarea vieții culturale sub forma unor frumos și durabil, și sperăm că vom reuși!

S-A REORGANIZAT FORUMUL TINERETULUI DIN BORSEC

Stan Timea Anca



pagina 8.                                                                                                                                                                                                                           Izvoarele                / Ediţia III./9. 

Naşteri: Decese: 
Mezei  Zsófia   23.10.2017 Kiss Vasile (Otti) 11.02.1946 - 23.11.2017

La mulţi ani! Condoleanţe

Informaţii de stare civilă

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului comemorează  În tradiţia populară, Intrarea în Biserică a Maicii 
aducerea Fecioarei Maria la Templu de către părinţii ei, Sfinţii Domnului este cunoscută şi sub denumirea de Sărbătoarea 
Ioachim şi Ana. Arhiereul Zaharia a închinat-o pe Maica Luminii.  Se pare că data de 21 noiembrie reprezintă data sfinţirii 
Domnului în Sfânta Sfintelor, locul cel mai sfânt din Templu, unde unei biserici cu acest hram în 543 (biserică ridicată de Iustinian cel 
numai arhiereul intră o singură dată pe an. Fecioara Maria a stat în Mare lângă zidul ruinat al Templului). Biserica a rânduit că pe 21 
Templu, timp de 12 ani. noiembrie să fie dezlegare la pește.

Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc şi de postul lui Moise de pe Muntele Sinai, când acesta aştepta să 
ultimul din anul civil. Din rânduielile bisericeşti aflăm că se lasă primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale 
sec în seara zilei de 14 noiembrie, însă, când această dată cade Tablelor Legii. Astfel, creştinii postind 40 de zile, se învrednicesc 
miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Acest post se să primească pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat şi născut din 
încheie pe 24 decembrie. Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim Fecioara Maria. 

Sâmbătă, 4 noiembrie, Biserică Ortodoxă a rânduit să se nefiinţă, ci de trecere dintr-un mod de existenţă în alt mod de 
facă pomenirea morţilor. Pomenirea din această zi, este cunoscută existenţă. Hristos îi va dărui cuvântului "adormit", înţelesul care îl 
şi sub denumirea de Moşii de toamnă. asociază cu învierea. Când Mântuitorul ajunge în casa lui Iair, a 

De ce facem pomenire morţilor? Biserică îi numeşte pe cei cărui fiică, de numai 12 ani, de abia murise, spune: "Nu plângeţi; 
trecuţi în viaţă de dincolo "adormiți”, termen care are înţelesul de n-a murit, ci doarme” (Luca: 8,52). 
stare din care te poţi trezi. Ea nu vorbeşte de trecere într-o stare de 

Sfântul Apostol Andrei a fost fratele Sfântului Petru și (54-68) sau Domitian (81-96). Potrivit tradiției, a fost răstignit pe 
împreună au fost primii ucenici ai lui Hristos. După Pogorârea o cruce în formă de "X". 
Sfântului Duh, prin tragere la sorți, Apostolii au primit teritoriile În anul 1995, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a 
unde să predice. Astfel, Sfântul Apostol Andrei va predică în hotărât că ziua Sfântului Andrei să fie însemnată în calendarul 
Scytia și Asia Mică. Sfântul Apostol Andrei a fost martirizat la bisericesc cu cruce roșie, iar în 1997, Sfântul Andrei a fost 
Patras, în Grecia. Nu se cunoaște cu exactitate anul morții sale, se proclamat "Ocrotitorul României". 
presupune că ar fi fost în timpul uneia dintre persecuțiile lui Nero 

SFÂNTUL APOSTOL ANDREI; SFÂNTUL ANDREI SAGUNA, MITROPOLITUL TRANSILVANIEI
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INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI

ÎNCEPUTUL POSTULUI NAŞTERII DOMNULUI

POMENIREA MORŢILOR
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