Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

Ediţia III. Octombrie 2017

CEA DE A XIX-A REUNIUNE GEOLOGICĂ A ŢINUTULUI SECUIESC
În perioada 27-29 octombrie 2017, a avut loc la Borsec
"Reuniunea Geologică a Ţinutului Secuiesc", ediţia a XIX-a.
Reuniunile Geologice ale Ţinutului Secuiesc fiind
organizate, după tradiție, într-o concepție itinerantă - cu scopul ca
ele să acopere în timp tot teritoriul Ţinutului Secuiesc -, și această
întâlnire a fost organizată într-o localitate diferită de cele
anterioare. Anul acesta, organizatorii au ales Borsecul, nu numai
din dorința de a extinde aria de acoperire a reuniunilor, ci și fiindcă
localitatea și împrejurimile sale oferă a largă varietate de obiective
geologice de interes pentru specialiști.
Organizatorii acestui eveniment științific au fost: Dr. Dénes
Réka, Tóth Attila, Dr. Gál Ágnes, Székely István, Barabás Emese,
Jakab Anna, Szigyártó Ottilia, iar sponsori ai evenimentului au fost:
Societatea Geologică "Koch Antal" din Cluj-Napoca
(www.foldtan.ro) şi SC. Geo-Tech SRL din Gheorgheni (www.geotech.ro).
A participat un număr de 100 specialiști în domeniul
științelor Pământului, atât din România (majoritar din
Transilvania) cât și din Ungaria (mulți dintre ei originari în Ținutul
Secuiesc). Numitorul comun al participanților a fost interesul
privind geologia teritoriului și potențialul natural al acestuia,
precum și dorința de a se întâlni și de a împărtăși experiența
știintifică și de cercetare, precum și experiența practică acumulată,
tuturor celor interesați în geologie și aplicațiile ei practice, în
special celor la început de studii și de carieră.
Întâlnirea a decurs după programul stabilit, şi anume:
Joi, 26 octombrie – sosirea participanţilor şi înregistrarea lor,
Vineri, 27 octombrie – aplicaţie de teren în Borsec și îmrejurimi,
Sâmbătă, 28 octombrie – prezentări de lucrări științifice la Casa de
Cultură a orașului Borsec
Duminică, 29 octombrie – plecarea spre casă.
Vineri, de la ora 9:00, tineri geologi, studenţi, profesori
universitari şi geologi cu experienţă profesională acumulată într-o
viaţă, au pornit pe teren pe jos, împreună cu un angajat al Centrului
Naţional de Informare şi Promovare Turistică din Borsec, pentru a
explora și a prezenta participanților valorile naturale, industriale și
sociale ale localității și împrejurimilor. Prima vizită a fost la Fabrica
de îmbuteliere a apei minerale, Romaqua Group SA. Apoi, grupul,
de aproape 100 persoane, s-a deplasat pe Bulevardul 7 Izvoare
pentru vizita izvoarele de apă minerală de pe traseu, cu degustarea
apei minerale ale acestor izvoare. Participanții au primit explicații
și au observat noua Bază de tratament, în construcție, ajungând
într-un final la aflorimentul de roci metamorfice cu talc, situat mai
sus de campinguri, unde Dr. Jakab Gyula a explicat structura și

evoluția geologică a arealului în care s-au format formațiunile
geologice vizibile în afloriment. Următoarea oprire a fost la Muzeul
Apelor Minerale, după care a avut loc o scurtă pauză și servirea
preparatului tradițional de drumeție la Izvorul nr. 10 – Kossuth:
pâine cu untură și ceapă roșie.
Rezervația Naturală Scaunul Rotund de tip Geologic a
oferit participanților posibilitatea de a examina fenomenele
carstice spectaculoase dezvoltate în travertinul format în urma
activității izvoarelor carbogazoase din timpul Pleistocenului. Apoi
s-au vizitat carierele de travertin, în prezent abandonate, Poiana
Zânelor și Baia Tradițională, Izvorul ancestral și Mofeta.
Unul dintre geologii participanți, Dr. Szakács Sándor –
conferențiar universitar la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca
– a afirmat că Borsecul a oferit condiții excelente pentru a vizita și
analiza la fața locului, în cadrul unui itinerariu parcurs pe jos, mai
multe formațiuni geologice interesante, precum și obiective
economice și turistice pentru ca participanții să-și facă o imagine
reală asupra potențialului științific, economic și turistic al zonei
vizitate. Pentru studenții și tinerii geologi începători, participanți la
reuniune în număr mare, aplicația de teren a constituit o ocazie
excelentă în care și-au putut însuși și aprofunda unele cunoștințe în
mod practic.
Ziua de sâmbătă a fost dedicată unei sesiuni științifice în
cadrul căreia au fost prezentate o serie de lucrări științifice, rezultat
al investigațiilor celor mai recente din Ținutul Secuiesc, pe diferite
teme geologice și geografice. Sesiunea s-a bucurat de privilegiul
prezenței Dlui. Primar al orașului Borsec, Mik József, care le-a urat
bun venit participanților și le-a prezentat aspecte legate de istoricul
stațiunii, precum și considerații, pe un ton optimist, privind
viitorul acesteia, urmând apoi un scurt film de promovare despre
Borsec.
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Au avut loc numeroase prezentări de lucrări științifice
dintre care amintim titlul câtorva: ”Baza de date privind
emanațiile de gaze din Ținutul Secuiesc în rețeaua colaborărilor
internaționale”, ”Formațiuni și suprafețe carstice tropicale
reziduale în Munții Hășmașu Mare”, ”Carstul de la Borsec”,
”Minerale din grupa turcoazei de la Sândominic”, ”Investigații
paleoecologice asupra mlaștinilor din Ținutul Secuiesc”, ”Clima
Borsecului și Topliței”, ”Caracteristicile geologice și geochimice
ale minereului limonitic”, ”Măsurători de geofizică aplicată în
Ținutul Secuiesc”, ”Tentativă de calcul volumetric al eroziunii în
lanțul vulcanic Călimani-Gurghiu-Harghita cu ajutorul
mijloacelor geoinformatice”, ”Modelarea analogică de laborator a
formării diapirelor de sare”, ”Investigația paleoecologică a

asociațiilor de foraminifere mici bentice din formațiunile eocen
medii (bartoniene) cu Nummulites perforatus din bazinul
Transilvaniei”.
Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu o discuție informală în
cadrul grupului de participanți, centrat pe problematica modului
în care să fie organizate următoarele astfel de întâlniri geologice.
S-a luat hotărârea ca următoarea reuniune - jubiliară, de 20 de ani
– să fie organizată în localitatea în care a avut loc prima reuniune:
Sfântu Gheorghe.
Ne bucurăm că organizatorii și participanții au ales
Borsecul drept gazdă a acestei reuniuni științifice tradiționale. Îi
așteptăm cu drag să mai revină, atât în calitate de cercetători cât și
în calitate de vizitatori și turiști, împreună cu familiile lor.
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Borsec

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC LUNA OCTOMBRIE 2017
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit în luna
octombrie 2017 și au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 83 s-a aprobat Documentația de
Avizare a lucrărilor de investiție ”Reabilitarea termică și
eficientizarea energetică a sediului Primăriei orașului
Borsec, județul Harghita”, a indicatorilor tehnicoeconomici, precum și cheltuielile legate de acestea.
Lucrările costă peste un milion de lei, din care 2% ar fi
contribuţia proprie şi restul banilor vor proveni din fonduri
europene. Termenul de realizare este de 18 luni.
În Hotărârea nr. 84 s-a aprobat proiectul, descrierea
investiției, modificarea indicatorilor tehnico-economici
precum și a cheltuielilor legate de proiectul ”Restaurare și
consolidare clădire – Vila nr. 49, azi Vila nr. 51 ”Emil” din
stațiunea turistică Borsec, județul Harghita”.
În Hotărârea nr. 85 s-a aprobat ajustarea tarifelor la
apă potabilă și canalizare. Ultima mărire a preţurilor a fost
în decembrie 2015. Locuitorii vor plăti 3,98 lei/m3 iar
firmele 3,63 lei + 9 % TVA pentru apa potabilă. Pentru apa
menajeră, locuitorii vor plăti 4,08 lei/m3 iar firmele 3,43
lei+19% TVA. La prima vedere poate că pare mare această
modificare de preţ, totuşi doar în proporţie de 70% acoperă
cheltuielile de funcţionare. În ultimul timp s-au făcut mai
multe investiţii: dezvoltarea sistemului de apă potabilă şi
canalizare, funcţionarea staţiei de epurare.
În Hotărârea nr. 86 s-a aprobat darea în
administrarea Consiliului Județean Harghita a terenului în
suprafață de 800 mp., aparținând proprietății publice,
domeniului privat al orașului Borsec, județul Harghita, în
vederea realizării obiectivului de investiții ”Construire a
unei baze salvamont la Borsec”.

În Hotărârea nr. 87 s-a aprobat valoarea impozitelor
şi taxelor locale pentru anul 2018. Nu vor fi majorări.
În Hotărârea nr. 88 s-a stabilit destinația pentru 536
mc., masă lemnoasă provenită din producția anului 2017
din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec.
Locuitorilor li se vor vinde 72 mc de lemn de foc la preţul de
97,50 lei + TVA.
În Hotărârea nr. 89 s-a aprobat decontarea navetei
cadrelor didactice, aferente lunii septembrie, în valoare de
2060 lei.
În Hotărârea nr. 90 s-a aprobat modificarea prin
completare a strategiei locale de dezvoltare 2015-2020 a
orașului Borsec, județul Harghita, prin construirea bazei
salvamont.
În Hotărârea nr. 91 s-a aprobat modificarea Hotărârii
Consiliului local orășenesc Borsec nr. 84/2017 în sensul
aprobării noilor cheltuieli legate de proiectul ”Restaurare și
consolidare clădire – Vila nr. 49, azi Vila nr. 51 ”Emil” din
stațiunea turistică Borsec, județul Harghita”.
În Hotărârea nr. 92 s-a stabilit destinația pentru 58
mc., masă lemnoasă provenită din producția anului 2017
din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Toplița.
Invitat la şedinţă a fost şi domnul director al Liceului
Tehnologic Zimmethausen Borsec, Ferency József, care a
prezentat rezultatele anului şcolar 2016-2017, despre
dificultăţile întâmpinate şi despre planurile de viitor.
Din partea SC. Romaqua Prest au fost prezenţi
domnul director Joja András şi doamna inginer Roman
Elena, şi au explicat de ce este necesară mărirea de preţ la
apa potabilă şi canalizare.
Traducere după: Farkas Aladár
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5 OCTOMBRIE - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI
Începutul lunii octombrie stă sub semnul recunoașterii
contribuției educației la desăvârșirea ființei umane. Alături de
educația formală, educația extrașcolară și extracurriculară
oferă șansa învățării prin experiență, prin asumare, prin
autodisciplinare.
Activitățile dedicate acestei zile au avut drept scop
conștientizarea caracterului permanent al educației,
valorificarea aptitudinilor elevilor, dar și facilitarea integrării
în mediul școlar a elevilor din clasele pregătitoare, I, a V-a, a
IX-a. De asemenea, activitățile educative au impact pozitiv
asupra dezvoltării personalității copiilor, asupra integrării
sociale, în general.
Concretizat în jocuri, dezbateri, activități de lectură, de
explorare a mediului sau întreceri sportive, programul Zilei
Educației în cadrul Liceului Tehnologic Zimmethausen a

însemnat bucurie, satisfacție, zâmbete, motivație,
autocunoaștere și dorință de autodepășire.
Pe locuri, fiți gata, start!
Crosul toamnei a fost una dintre activitățile dedicate
acestei zile. Sub coordonarea doamnei profesoare Avasicei
Elena, activitatea sportivă a avut loc în Parcul Înfrățirii. Au
participat toți elevii din gimnaziu și liceu, întrecându-se pe
categorii de vârstă, traseele stabilite fiind în concordanță cu
particularitățile acestora. O secțiune a acestui concurs a fost
dedicată cadrelor didactice care, cu entuziasm, s-au angajat
într-o cursă a fairplay-ului, a dinamismului și a echitabilității.
Simbolic, primii trei clasați ai fiecărei categorii au primit
diplome, iar bucuria cursei încheiate cu succes am trăit-o cu
toții. Am învățat că permanent avem nevoie de un țel, de
încredere, de perseverență, de modele și de implicare.
Prof. Hângan Daniela

fotografii: Prof. Hângan Daniela

SALVAREA VALORILOR ŞI LA NOI!
În anul 2012, Adunarea Națională a adoptat Legea
privind națiunea valorilor maghiare. Şcoala Lakitelek face
această muncă de explorare de zeci de ani, sub conducerea lui
Sándor Lezsák. Renumitul poet, scriitor, vicepreședinte al
Adunării Naționale, directorul şcolii Lakitelek, membru al
Comisiei Hungarikum, în luna octombrie, la Gheorgheni, a
oferit personal informaţii despre această muncă depusă,
despre importanța ei.
În prezent, această activitate se desfășoară
în zona
foto: Bordanciuc Julianna
Gheorgheniului, cunoscută sub numele de Colegiul Gyergyó.
În fiecare localitate sunt repartizaţi 4 studenţi care, cu ajutorul
celor intervievați, prin completarea unor chestionare, vor

analiza situaţia iar în primăvară, vor putea identifica valorile
fizice și / sau spirituale. La finalul programului, datele sunt
prelucrate profesional, iar rezultatele lucrărilor vor fi expuse în
cadrul unei prezentări. Această lucrare de evaluare contribuie
la conștientizarea fiecăruia dintre noi asupra valorilor pe care
le are în localitatea de unde provine sau trăieşte şi de care
trebuie să fie mândru.
Persoanele intervievate sunt locuitori ai Borsecului care
cunosc locurile şi valorile locale.
Dorim să mulţumim tuturor care au acceptat să
completeze chestionarele.

Traducere după: Farkas Aladár

Izvoarele / Ediţia III./8.

pagina 4.

LECTURA – O LECȚIE DE VIAȚĂ!
Pentru fiecare dintre noi acasă este locul în care găsim
căldură și energie pozitivă, indiferent de unde ne-am întoarce.
V-ați gândit vreodată că acasă poate fi și în alt loc? Cât există un
spațiu cald și primitor printre rafturi pline de viață și de farmec
nebăinuit?
Ei bine, casa sufletului și a minții este biblioteca, o sursă
inepuizabilă de informații și o oportunitate facilă de
îmbogățire sufletească și intelectuală.
Am văzut multe biblioteci de-a lungul timpului: biblioteci
anoste, prăfuite și parcă îmbătrânite, unele împunătoare, iar
altele cochete și vesele. Însă de departe, biblioteca orășenească
din Borsec surclasează multe biblioteci din țară, și nu numai.
Este un spațiu atât de primitor și de cald, încât te simți ca acasă!
Discutând cu doamna bibliotecară Kiss Eva despre
potențialul acestui loc minunat, am ajuns la concluzia că
trebuie să luăm măsuri pentru a însufleți acest loc , casa
cărților, care așteaptă în tăcere să fie ”gustate”.
Așadar, am demarat un proiect educațional care
urmărește dezvoltarea competențelor de lectură și atragerea
elevilor la bibliotecă.
În ultima zi de vineri din luna septembrie ne-am
deplasat în acest loc special împreună cu elevii claselor VI-VIIVIII A.
Le-am sugerat elevilor să aleagă o carte din secțiunea
potrivită vârstei lor și să se lase cufundați în lectură timp de 15
minute. Elevii s-au ”izolat” printre rafturile cu cărți și nimeni
nu s-a mai uitat la ceas.
Am stabilit ca în fiecare ultimă zi de vineri din lună să
mergem la bibliotecă pentru a prezenta cărțile citite, într-un
mod cât mai interactiv: proiecții power-point, jurnale de
lectură, interpretare teatrală, benzi desenate etc.
La finalul prezentărilor, elevii își exprimă opinia în
legătură cu mesajul cărții și precizează care este lecția de viață
pe care și-au însușit-o în urma lecturării.
O persoană care citește nu doar asimilează informații,
ci gândește, analizează, ia decizii într-un mod autonom și nu se
lasă influențat cu ușurință de cei din jur.
Starea unei națiuni este reflectată de nivelul de cultură
al cetățenilor. O națiune neinstruită, cu cetățenii necitiți, nu
poate deveni decât un tot unitar ușor manipulabil , influențabil
și îndoctrinabil.
Schimbările pozitive vin odată cu propria schimbare a
atitudinii față de educație și față de lectură. Un copil care își
vede părintele citind, va citi la rândul său de plăcere.
Dragi părinți, trimiteți-vă copiii la casa pentru minte și suflet,
la bibliotecă!
Lumea va fi mai bună cu un copil care are o gândire
critică, o imaginație bogată și un vocabular expresiv!

Oprea Rodica

Duşa Cristian

fotografii: Carmen Maria Ţepeş
(continuare pe pagina 5.)
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foto: Bordanciuc Julianna

Gioadă Cătălin

Hîngan Simon

Leopold Morena

Irimescu Ionela

Kolozsi Denisa

Interviu cu cititorii:
Cătălin Gioadă: ”Am învățat că
trebuie să fii bun cu cei din jur, așa cum a
fost bătrânul Gepeto.”
Cristian Dușa: ”Am reținut că e bine
să ceri sfaturi de la un adult atunci când ești
mic. Nu e bine să acționezi de unul singur.”
Simon Hângan: ”Prin lectură poți
explora noi teritorii, poți cunoaște oameni
și culturi.
Cartea pe care am citit-o prezintă
locuri apropiate localității mele natale,
Bilbor.”
Morena Leopold: ”Eu cred că există
și în realitate lucruri inexplicabile,
paranormale, dar nu oricine poate să le
vadă.”
Ionela Irimescu: ”M-am identificat
cu Heidi, fetița din munți. Mi-a plăcut
pentru că este o fetiță veselă și bună.”
Denisa Kolozsi: ”Degețica este o
poveste interesantă și plină de semnificații.”
Andreea Andras: ”În povestea
Prințul Fericit m-a impresionat spiritul de
sacrificiu al Rândunelului.”
Cristian Meiroșu: ”M-a amuzat
secvența în care elevii care nu mergeau la
școală se transformau în măgari. În realitate
dacă nu mergem la școală, nu realizăm
nimic.”
Cristina Iosub: ”Din cartea Pagini
pentru ochi limpezi am învățat că în viață
nu trebuie să avem prejudecăți și că putem
să ne rupem din timpul nostru pentru a-i
ajuta pe ceilalți.”
Rodica Oprea: ”M-a impresionat
personajul Mirona din romanul c XZu
același nume pentru că și-a urmat visul,
chiar dacă cei din jur au influențat-o în alte
direcții. ”
Alexandra Acojocăriței: ”Mă fascinează poveștile vechi, parcă intru într-o lume plină de mister.”
Gabriel Popescu: ”Îmi plac poveștile
cu final fericit.”
Vom reveni în curând cu alte
experiențe de lectură dar și cu sugestii!
Profesor coordoonator: Carmen – Maria Țepeș

Andras Andreea

Meiroşu Cristian

Iosub Cristina

Acojocăriţei Alexandra

Popescu Gabriel

fotografii: Carmen Maria Ţepeş
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POLIŢIA VĂ RECOMANDĂ
6 Paşi pentru a nu deveni o victimă a traficului de persoane
Pasul 1. Şi s-a făcut o propunere?
Nu fi naiv, verifică în detaliu orice ofertă primită!
· Verifică legalitatea firmei de intermediere a forţei de
muncă (Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul
Comerţului, statutul firmei, etc)
· Poţi lucra legal în străinătate numai dacă ai o viză de
lucru, pe care o poţi obţine doar de la Direcţia consulară a
Ambasadei tării de destinaţie;
· Viza de lucru se deschide în baza unui contract de
muncă sau a unei invitaţii oficiale din partea angajatorului;
· Contractul de muncă trebuie întocmit cel puţin în 2
exemplare şi scris într-o limbă pe care o cunoşti foarte bine
(română);
· Înainte de a semna contractual de muncă, pentru
siguranţă şi dacă este posibil, consultă un jurist;
· Viza turistică, de studii sau alt tip de viză nu îţi dă
dreptul să munceşti legal;
· Verifică dacă salariul propus îşi va permite să
acoperi cheltuielile pe care le vei avea în ţara respectivă;
· Evită semnarea unui contract cu specificaţii evazive
de genul: “şi alte tipuri de activităţi” sau “toate activităţile la
cererea angajatorului”
Pasul 2. Te-ai hotărât să pleci?
Lasă cât mai multe informaţii familiei!
· Anunţă cu cine, unde şi cum pleci din ţară;
· Lasă o fotografie recentă;
· Stabileşte o parolă, pe care să o foloseşti în
convorbirile cu familia, dacă ai probleme;
· Află numărul de telefon al Ambasadei României din
ţara respective şi memorează-l;
· Nu da nimănui actele tale de identitate, cu excepţia
autorităţilor.
Pasul 3. Ţi s-a oferit sprijin la plecare?
Nu da nimănui actele de identitate!
· Nu accepta să perfectezi documentele şi să ţi se
plătească drumul în credit sau cu împrumut;
· Nu accepta să pleci cu acte false;
· Nu accepta să pleci la lucru cu viză turistică;
· Nu accepta să păstrezi secretă plecarea ta;
· Nu da nimănui actele de identitate
Pasul 4. Eşti deja în pericol?
Cere ajutorul oricărei persoane cu care intri în

contact!
· Reţine orice informaţie privind locaţia în care te afli
(adresă,telefon, nume, etc);
· Transmite un mesaj de ajutor către o rudă apropiată
sau un prieten din ţară (prin telefon, e-mail, sms, etc);
· Încearcă să fugi din locaţia unde eşti ţinut/ă fără
acceptul tău şi contactează instituţiile statului (Poliţia,
Ambasada);
· Dacă esţi în România, apelează gratuit linia
telefonică 0800.800.678, iar dacă te afli în străinătate
apelează la numărul 004.021.313.31.00 sau la numărul
reprezentanţei diplomatice a României din ţara respectivă.
Pasul 5. Cum îţi dai seama că o persoană este victimă
a traficului de fiinţe umane?
Nu ignora problemele celor din jur!
· Condiţia socială a victimelor traficului de persoane
este caracterizată, în general, de următoarele aspecte:
sărăcie, discriminare şi lipsă de oportunităţi de angajare sau
educaţie, marginalizare socială, neglijenţă şi abuz din
partea familiei, insuficientă cunoaştere a drepturilor,
obligaţiilor şi reglementărilor din domeniul migraţiei şi al
accesulşui la libera circulaţie;
· Victimele traficului de persoane pot fi victime ale
violenţei fizice sau sexuale, iar drepturile şi libertăţile le sunt
negate ori nerespectate;
· Victimele traficului de persoane sunt supuse unor
forme de abuz şi constrângere;
· Victima traficului de persoane poate să reacţioneze
cu neîncredere şi chiar iritare faţă de cei care au intervenit în
scoaterea ei din mediul în care se afla şi să nege chiar situaţia
de abuz în care s-ar fi aflat;
· Majoritatea victimelor traficului de persoane,
prezintă, în perioada imediată ieşirii din trafic, semne ale
privării de somn, hrană şi ale epuizării fizice la care au fost
supuse.
Pasul 6. Cui te poţi adresa pentru a ajuta o victimă a
traficului de persoane?
· Poliţiei
· Misiunilor diplomatice ale României în străinătate
· Liniei Telverde 0 800 800 678
· Organizaţiilor neguvernamentale
Poliţia Oraş Borsec
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SFÂNTA CUVIOASĂ PARASCHEVA

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în
satul Epivat din Tracia, pe ţărmul Marii Marmara, în
apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se spune că pe
când avea 10 ani, Cuvioasă Parascheva a auzit într-o biserică
cuvintele Mântuitorului: "Oricine voieşte să vină după Mine
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie"
(Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o determină să-şi dăruiască
hainele sale săracilor. După o vreme se retrage în pustietate.
Urmând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se îndreaptă spre
ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii Domnului
din Heracleea, unde va rămâne cinci ani. De aici a plecat spre
Ţară Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în locurile
sfinte. După ce a văzut Ierusalimul, s-a aşezat într-o
mănăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului. Din puţinele
ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că într-o noapte, pe când avea
25 de ani, un înger i-a spus în vis, să se reîntoarcă în locurile
părinteşti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa: "Să laşi pustia
şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se cade să laşi trupul
pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu, pe
Care L-ai iubit". Din Constantinopol s-a îndreptat spre
Epivat, fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici,
împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat
sufletul. A fost îngropată că o străină. Potrivit tradiţiei se
spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost
aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru
care trăia acolo, a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după
rânduiala creştinească. Săpând deci o groapă, au aflat trupul

Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de mireasmă. Cu
toate acestea, au pus alături de ea şi trupul corăbierului. Dar
în noaptea următoare, unuia din creştinii care săpaseră
groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă,
şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de îngeri, iar unul
dintre aceştia îl mustră pentru că n-a scos din groapă trupul
Cuvioasei Parascheva. Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis "
şi care nu era altă decât Cuvioasa Parascheva " i-a poruncit să
ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.
Credincioşii au înţeles că este un semn dumnezeiesc, fapt
pentru care au luat trupul Cuvioasei din mormânt şi l-au
aşezat în biserica Sfinţii Apostoli din Kallicrateia. Îndată au
avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se
făceau lângă cinstitele sale moaşte.
În anul 1238, în ziua de 14 octombrie, moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva au fost mutate la Tărnovo, fiind aşezate
în Biserica cu hramul Maicii Domnului. În anul 1393,
Bulgaria cade sub ocupaţia turcilor, iar bisericile bulgare au
fost transformate în moschei. Este anul în care sfintele moaşte
sunt mutate la Vidin, pentru 5 ani. După lupta de la Nicopole
din anul 1396, moaştele Sfintei Parascheva vor ajunge din
Vidin la Belgrad - Serbia, în anul 1398. În 1521, sultanul
Suleiman Magnificul cucereşte Belgradul. Moaştele Sfintei
Cuvioase Parascheva sunt duse la Constantinopol, fiind
aşezate în palatul sultanului. Au fost răscumpărate de la turci
de Patriarhia Ecumenică. Moaştele Sfintei Cuvioase
Parascheva au fost aşezate în Biserica Panmakaristos, sediul
de atunci al Patriarhiei Ecumenice. După transformarea
acestei biserici în moscheie, moaştele au fost duse în mai
multe biserici: Vlaherne (1586), Sfântul Dumitru de la
Xiloporta (1597) şi Sfântul Gheorghe din Fanar - noul sediu al
Patriarhiei Ecumenice (1601).
Vasile Lupu ctitorind la Iaşi biserica "Sfinţii Trei
Ierarhi" şi amintindu-şi de Ioan Asan, care la vremea sa a
strămutat moaştele Prea Cuvioasei Parascheva de la Epivat la
Târnovo, de Alexandru cel Bun care a adus moaştele Sfântului
Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, a făcut
demersurile necesare la Patriarhia din Constantinopol ca
moaştele Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iaşi. Plăteşte
toate datoriile Patriarhiei Ecumenice, şi astfel, patriarhul
Partenie I şi membrii Sinodului au hotărât să-i ofere, drept
recunoştinţă, moaştele Cuvioasei. Moaştele Cuvioasei
Parascheva au fost aduse în Moldova de domnitorul Vasile
Lupu (1634-1653) şi aşezate pe 14 octombrie 1641, în
Mănăstirea „Sfinţii Trei Ierarhi“. În anul 1887, moaştele
Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate în Catedrala
mitropolitană din Iaşi.
www.crestinortodox.ro
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SFÂNTUL MUCENIC DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este cinstit pe data de 26
octombrie. A trăit în timpul împăraţilor Diocleţian (284-305) şi

634. A fost transformată în moschee în anul 1493 şi redată cultului
creştin în 1912.

Maximian (286-305). Din viaţă sa, înscrisă în Sinaxare, aflăm că a

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie este ocrotitorul oraşului

fost fiul prefectului din Tesalonic. După moartea tatălui său a fost

Tesalonic. Comunitatea creştină de aici a fost înfiinţată de Sfântul

numit guvernator al Tesalonicului. Ţinând seama de faptul că

Apostol Pavel, în timpul celei de-a două călătorii misionare. În

Dimitrie nu a ascuns că este creştin, a fost întemniţat. În vremea

ziua de 26 octombrie, în Tesalonic se organizează pelerinaje şi

aceea, creştinii erau trimişi să lupte cu gladiatorii. În aceste lupte,

procesiuni la sfintele sale moaşte. Episcopul care participă la

creştinii erau victime sigure. Potrivit tradiţiei, Nestor - un tânăr

această sărbătoare, se roagă înaintea raclei, apoi sfinţeşte

creştin, cere binecuvântarea de la Sfântul Dimitrie să-l omoare pe

untdelemnul pe care îl toarnă peste mirul izvorât din sfintele sale

Lie, gladiatorul favorit al împăratului, pentru a pune capăt

moaşte. Acest ulei sfinţit unit cu mirul izvorât în chip minunat

luptelor sângeroase. Dimitrie îl va însemna cu semnul sfintei

este dăruit credincioşilor spre dobândirea sănătăţii sufleteşti şi

cruci pe frunte şi îi va spune: "Du-te şi pe Lie îl vei birui, iar pe

trupeşti.

Hristos Îl vei mărturisi". Prin rugăciunele Sfântului Dimitrie,

Originea numelui Dimitrie e grecească şi aminteşte de

Nestor reuşeşte să-l străpungă cu lancea pe Lie. La finalul acestei

vechea zeiţă Demeter. Creştinismul a impus numele masculin

lupte, împăratul Maximian porunceşte ca lui Nestor să i se taie

Demetrios, explicat uneori că simplificare a lui demometer,

capul, iar Dimitrie să fie străpuns cu suliţele. Din trupul lui

"maica poporului” (demos = popor; meter = mama), pronunţat în

Dimitrie, nu a curs sânge, ci mir tămăduitor de boli.

neogreacă dimomitir. La noi, pe lângă numele bărbăteşti

Sfântul Dimitrie a fost martirizat la Sirmium (Sremska

Dumitru, Dimitrie (cu prescurtări că Mitrea, Mitru, Mitu, Dima

Mitrovita, în Serbia), iar moaştele sale au fost aduse în Tesalonic,

şi diminutive că Mitrus, Mitruţ, Mitrel, Mitrică, Mitus, Mitel,

pe 26 octombrie 413. Biserica actuală în care se află moaştele

Mitică, iar uneori Mitty, sub influenţă occidentală), există şi

Sfântului Mucenic Dimitrie a fost construită la puţin timp de la

numele femeiesc Dumitra (de unde Mita şi alte forme

incendiul bisericii ridicate de guvernatorul Leontie, din anii 626-

diminutivate).
www.crestinortodox.ro

ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI
Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea
rânduită de Biserică în amintirea arătării Maicii Domnului în

Doamna tuturor cum se roagă pentru întreagă lume?" Iar Epifanie
a zis: "O văd, Părinte, şi mă minunez!".

biserica din Vlaherne. Pe 1 octombrie 911, se făcea priveghere în

Acesta este evenimentul pe care îl prăznuieşte Biserica

această biserică, pentru salvarea cetăţii care era asediată. La ora

astăzi, spre a ne aminti că prin nevoinţă şi rugăciune, putem primi

patru dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului,

şi noi, în greutăţile vieţii noastre, neîncetatul ajutor al Maicii

stând în văzduh şi rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ

Domnului. Amintim că 1 octombrie este şi Ziua Internaţională a

era ţinut în mâini deasupra capetelor credincioşilor. În jurul ei se

Persoanelor Vârstnice. Ea a fost stabilită în mod oficial în sesiunea

aflau apostolii, sfinţii şi mucenicii.

ONU din decembrie 1991, la propunerea lui Arghir Anastasios,

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către

profesor la Universitatea din Atena.

ucenicul sau iubit, Epifanie: "O vezi, frate, pe Împărăteasa şi
www.crestinortodox.ro

Informaţii de stare civilă
Naşteri:
Barabás Tivadar
Mosneág Bence

17.10.2017
18.10.2017

Căsătorii:
Mosneág Gellért Csaba – Pop Anna-Mária 07.10.2017
Decese:
Kiss Rozália 07.04.1930 - 01.10.2017

