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Tradiții și obiceiuri românești de Crăciun
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Între 24 și 25 decembrie, oamenii fac
Masa de Ajun, o masă festivă pentru sufletele morților, doar cu alimente de post.
Preotul trebuie să binecuvânteze această
masă.
Conform tradiției, Maica Domnului
fiind pe cale să nască, îi cere adăpost lui Moș
Ajun. Acesta, motivând că este sărac, o trimite la fratele său mai bogat Moș Crăciun. Întrun staul, cu ajutorul nevestei lui Moș
Crăciun, Maria îl naște pe Iisus. De bucurie, Moș Crăciun a împărțit daruri copiilor
care treceau pe acolo.
Nelipsit este bradul, frumos împodobit cu
câteva zile înainte de Crăciun, sub care Moș
Crăciun așează darurile pentru copiii cuminți.
O tradiție importantă e chiar masa de
Crăciun. Toate pregătirile pe care le fac
gospodinele pentru acestă masă au scopul de
a sporii belșugul în casă. După un post lung
de șase săptămâni, oamenii se pot desfăta cu
bucate tradiționale de Crăciun: tobă, lebăr,
caltaboși, cârnați, sarmale, friptură, salate, colaci, pită, cozonaci și prăjituri.
În prima și a doua zi de Crăciun,
colindătorii merg din casă în casă cu steaua
în mână. Ei se numesc colindători sau crai și
au pe cap coroane din hârtie colorată. Tot
acum tinerii pun în scenă ,,Vicleimul” sau
,,Irozii”.
Grupul stelarilor trece pe la porțile
caselor și întreabă:
,,Primiți cu steaua? Primiți cu steaua?”

Grupul colindătorilor este primit în casă
sau în curte, iar copiii, tinerii sau maturii
încep a cânta:
,,Steaua sus răsare”, ,,Trei crai de la
răsărit”, ,,Sus la poarta Raiului”, ,,La
Vitleem colo-n jos” - etc.
Când colindătorii pleacă din casă în care
au colindat, ei spun:
,,Noi ieșim, Dumnezeu intră...”
Se spune că cel care nu le deschide poarta
colindătorilor va avea parte de un an neroditor și de ghonioane, datorită zgârceniei de
care dă dovadă.
În 25 decembrie, oamenii trimit celor
dragi urări și mesaje de Crăciun.
În Ajunul Crăciunului și de Crăciun,
românii au multe obiceiuri și tradiții care sunt
respectate mai ales în zona rurală.
Se crede că în noaptea din 24 spre 25 apa
se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc.
În dimineața de Crăciun e bine să ne
spălăm cu apă curată de izvor, în care se pune
o monedă de argint, pentru ca tot anul să fim
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curați ca argintul, feriți de boli și plini de bani.
După Crăciun, copiii să nu mai colinde
pentru că fac bube.
În multe sate românești bătrânii ung cu
usturoi pragurile casei, ale grajdului și ale
șurii. Apoi merg la animale și la membrii
casei și îi ung pe frunte în forma crucii. Ei
cred că așa vor fi feriți de duhuri rele.
În noaptea de Crăciun se lasă o lumânare
aprinsă la icoana lui Hristos. Norocul va
vedea casa și va putea intra.
Femeia care face colacii pentru Crăciun,
se duce în grădină cu mâinile pline de aluat
si zice la fiecare pom:
,,Cum sunt mâinile mele pline cu aluat,
așa să fie pomii încărcați la anul!”
În Ajunul Crăciunului și în zilele
următoare oamenii să nu se certe fiindcă tot
anul următor va fi ceartă.
De Crăciun nu se face curățenie și nu se
aruncă gunoiul, nu se împrumută nimic, ca
sa nu se alunge norocul din casă.
Nu e bine să ai lucruri împrumutate pe
durata sărbătorilor de iarnă. În preajma
Crăciunului se recuperează sau se restituie
lucrurile împrumutate.
Bucuria Sărbătorilor de iarnă să ajungă în
fiecare casă. În noaptea Sfântă de Crăciun
lasați deoparte grijile și supărările.
Deschideți-vă inima și primiți un strop din
binecuvântarea care se revarsă peste lume în
această noapte!
În așteptarea unor minuni de Crăciun,
când visele se împlinesc, să aveti parte de
sănătate, speranță, iubire și bunătate!
Sărbători binecuvântate!
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Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași
repezi. Pe 25, 26 și 27 decembrie sărbătorim
Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos,
Crăciunul fiind cea mai importantă
sărbătoare a românilor.
Ignatul( 20 decembrie) face intrarea în
sărbătorile de iarnă. Atunci gospodarii taie
porcul pentru a avea bucate proaspete de
Crăciun. Se zice că porcul care n-a fost tăiat
în această zi nu se mai îngrașă, căci și-a văzut
cuțitul.

De la Ignat până la Crăciun se umblă cu
țurca, capra, brezaia - o mască de animal, cu
teatrul popular și cu dansuri (căluții,
călușarii).
Se spune că pentru a ne scăpa de păcate,
Dumnezeu a lăsat colindele. Acestea sunt
cântecele cu care se întâmpină venirea lui
Hristos pe pământ.
Primii care pornesc cu colindatul sunt
copiii și tinerii. Creștinii îi răsplătesc cu nuci,

Penciu Daniela

SĂRBĂTORI FERICITE !

Din partea echipei de fotbal Venusz Ozun - nou formate pentru iubitorii

de sport din comună, cu dorința de a promova sportul de masă şi fair-playul

- vă dorim ca sărbătorile de iarnă să fie un moment de bucurie pentru
Dumneavoastră, pentru familie şi pentru colaboratori.

Anul 2019 să vă aducă satisfacţii pe toate planurile, sănătate şi prosperitate ! Să vă bucuraţi de

daruri alese, de pace sufletească şi belşug ! Vă aşteptăm să vă alăturaţi acestui proiect pe care vrem
să îl dezvoltăm pentru copii din această comunitate frumoasă.

Crăciun fericit şi un sincer La mulţi ani!

Antrenor licenţa A / Formator de antrenori
Dr. LAZĂR Mihail

Primar comuna Ozun

Lect. Univ. Dr. Ráduly István

mere, covrigi, turte și, mai nou, cu bani.
După miezul nopții și până la ziuă,
colindătorii strigă pe la ferestre:
,,Bună dimineața la Moș Ajun!”
Sau:
,,Ne dați ori nu ne dați?”
Mâncarea primită de copii în această
noapte se dă vacilor pentru a făta mulți viței.
- continuare in pagina 4 -
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Crăciun fericit
și un an nou
plin de succese
v ă u re a z ă
Primăria și Consiliul
L ocal al comunei Ozun!

Stimaţi Cetăţeni!

Am onoarea să Vă adresez cu mult respect câteva gânduri în preajma
Sărbătorilor de iarnă, privind starea comunei Ozun, respectiv realizările de
mare importanţă de-a lungul anului 2018, precum şi proiectele câştigate şi
cele înaintate spre finanţare.

După cum bine ştiţi, în ultima
perioadă de timp, Primăria Ozun a
câştigat un număr de 14 proiecte cu
finanţare nerambursabile din fonduri Europene, Guvernul României şi de la
Banca Mondială. Implementarea
proiectelor câştigate este în curs de derulare, dar din păcate întâmpinăm o serie
de dificultăţi birocratice şi cu toate acestea suntem convinşi, că până la urmă
vom reuşii derularea şi finalizarea
proiectelor câştigate. La ora actuală
avem câteva proiecte cu finanţare
europeană la care aşteptăm ofertare de
execuţie. Este foarte greu să găseşti (să
nimereşti) executanţi responsabili care
poate să menţină durata de execuţie
asumată.
Aşa cum v-am relatat la şedinţele
săteşti, investiţiile majore sunt executate

în funcţie de mărimea localităţii. Astăzi
avem finalizate infrastructura cu reţele
de apă potabilă şi sistemul de canalizare
în localităţile Ozun şi Sântionlunca.
Proiecte câştigate şi finanţate de acest
gen în satele Lisnău şi Bicfalău, iar în
satul Lunca Ozunului s-a pregătit şi sa înaintat spre finanţare la Ministerul
Dezvoltării proiectul de execuţie cu infrastructura
subterană,
respectiv
înfiinţarea reţelei de apă potabilă şi sistemul de canalizare, proiect la care încă
nu cunoaştem rezultatul. De asemenea
pe lângă investiţiile comunale subterane,
Primăria Ozun a câştigat câteva
proiecte care vizează modernizarea drumurilor comunale şi a străzilor, după
cum urmează în cele de mai jos.
- continuare în pagina 2 -
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Mitul lui Moș Crăciun
CRĂCIuN

Pretutindeni în lume, venirea lui Moș Crăciun este așteptată cu nerăbdare de toți
oamenii... Dar cine este acest „moș” prea bătrân și veșnic aducător de daruri?

O veche legendă românească afirmă:
„Căutând un loc pentru a naște, Maica
Domnului a cerut adăpost lui Crăciun, un
om hain, care a alungat-o. Crăciunița însă,
cu inima ei bună, a adăpostit-o pe ascuns
în staul, unde i-a servit ca moașă pruncului. La aflarea faptului, Crăciun de furie,
i-a tăiat mâinile, dar Iisus o atinge și i le
lipește pe loc. Văzând minunea, Crăciun sa închinat Domnului și a devenit primul
creștin, ajungând om milos și darnic.”
Bătrânul Crăciun din colinde apare
solemn, grandios. El stă la masa Sfinților,
îmbrăcat în haine albe strălucitoare, simbolizând spiritul pur și fertil, înnoitor, care
pregătește noul an.
Când vrei să afli dacă oamenii sunt buni
sau răi, întreabă-i de cred în Moș Crăciun.
Vei avea surpriza să citești fel de fel de expresii pe fețele lor, de la zâmbetul complice, care își va aminti că darurile, ascunse
în șifonier și puse pe seama mirificului personaj, au fost cumpărate de mama din ultima chenzină, de teama unor scumpiri
neanunțate, până la gestul dezaprobator
prin care vei înțelege: „Fugi, dom’le deaici și lasă-te de povești de adormit
copiii...!”. Și totuși vei găsi printre semenii
noștri unii care îți vor răspunde cu DA sau
NU. Dintre aceștia să nu te lase indiferent

primii, naivi, consumatori de iluzii, doritori
de vise. Ei sunt cei ce mențin o flacără
nestinsă, stăpânirea binelui asupra omenirii.
Adesea părinții spun: „Dacă nu iei note
mari la școală sau nu ești cuminte, nu mai
vine Moș Crăciun!”, dar cu toate acestea
există un Moș Crăciun care este bun, darnic, atent și frumos... Și dacă există Moș
Crăciun, există oameni buni, în special
nevoia de Moș Crăciun.

Și totuși Moș Crăciun există!
Scrisoare către Moș Crăciun
Dragă Moș Crăciun!

Anul acesta am fost foarte cuminte și
mi-am ascultat părinții, de aceea aș vrea sămi aduci o mașinuță cu telecomandă, iar
surorii mele o păpușă. Știu că este greu
pentru tine să aduci cadouri fiecărui copil.
De aceea vreau să te ajut, dar nu pot,
fiindcă nu știu unde ești. Îți urez mult noroc
și sănătate!
Cu drag,
un copil cuminte
FLORESCU MARIA
Prof. înv. primar și preșcolar
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DIN vIAțA COMuNEI

Pe dealuri line unduind,
În noaptea mare de Ajun,
Când soarele apune-n munți,
În fața focului adorm
Lumini la case se aprind
Ei așteptând pe Moș Crăciun
Și oameni se retrag cuminți.
Ce vine-ncet în somn.
În miez de iarnă friguroasă
Așa aș vrea orice copil
Când norii cer argintul,
Să simtă bucurie,
Un fum în noaptea cea geroasă
Când Moșul vine-ncet, tiptil,
Spre cer își poartă labirintul.
Lăsând în urmă fericire.
La geamuri flori de gheață
Copiii le topesc suflând,
Cu bucurie pe-a lor față
Și fericire-n gând.
FLORESCU MARIA
Prof. înv. primar și preșcolar

Cum a căpătat Moș
Crăciun înfăţişarea pe
care o ştim cu toţii

Prima imagine cu Moş Crăciun, aşa
cum este cunoscut în întreaga lume,
apare în anul 1860, în ziarul Harper’s
Illustrated Weekly. Santa Claus
apărea atunci în paginile cotidianului
american îmbrăcat într-un costum roşu,
ornat cu nasturi negri şi cu o curea din
piele. De atunci, timp de aproape 30 de
ani, emigrantul german Thomas Nast,
desenator şi caricaturist al ziarului, va
ilustra prin sute de desene toate aspectele legendei lui Moş Crăciun şi va
da mitului principalele sale caracteristici
vizuale.
(Sursă: Libertatea.ro)
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- Modernizare drumuri de interes local
în comuna Ozun, judeţul Covasna;
- Reabilitare prin ranforsare cu strat
de uzură din beton asfaltic, pe drumul comunal DC27 între drumul judeţean DJ
103B şi localitatea Lisnău Vale;
- Modernizare drum comunal DC16
între localităţile Ozun (DJ 103B) şi
Măgheruş (DC 26);
- Drumul comunal DC 34A, tronsonul
între limita de UATC Ozun / Chichiş şi
troiţa din satul Lunca Ozunului;
- Drumul comunal DC 16A, între satul
Sântionlunca şi Măgheruş;
- Drumul comunal DC 27B, capătul
drumului comunal din satul Bicfalău;
- Drumul comunal DC 26B, tronsonul
central din satul Măgheruş;
- Modernizare unor străzi din
localităţile Ozun, Sântionlunca şi Lisnău.
O altă categorie de lucrări câştigate şi
contractate spre finanţare sunt:
- Restaurarea şi conservarea clădirii
fostei Biblioteci (Conacul Pünkösti) din
localitatea Ozun;
- Construirea şi dotarea grădiniţei cu
program prelungit în satul Ozun;
- Reabilitarea şi modernizarea
căminului cultural din satul Lisnău;
- Reabilitarea şi modernizarea clădirii
Şcolii din localitatea Bicfalău.
Pe lângă investiţiile câştigate enume-

rate mai sus şi cu surse de finanţare din
fondurile europene şi guvernamentale (cu
contractele de finanţare semnate) mai
avem o serie de realizări concrete cu

finanţare din bugetul local pe anul 2018,
cum ar fi:
- realizarea unui tronson de 1 km de
trotuar în satul Sântionlunca din cele 3 km
contractate;
- construirea unei casă mortuară în
satul Ozun, investiţie care va fi finalizată
în prima parte a anului 2019;
- schimbarea corpurilor de iluminat
public de tip neon cu corpuri moderne de
tip led de a lungul drumului naţional din
localitatea Ozun;
- pregătirea unor documentaţii (studii
de fezabilitate) de investiţii în domeniul
infrastructurii la nivelul comunei Ozun.
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Datorită intervenţiilor, am reuşit să
finalizăm modernizarea Căminului cultural din satul Bicfalău (Proiect CNI),
precum şi înălţarea şi întărirea unei
porţiuni ale digului de protecţie ale Râului
Negru din satele Lunca Ozunului şi Sântionlunca (mulţumiri conducerii Sistemului de Gospodărire a Apelor
Române, Covasna).
Am reuşit cu succes să mărim numărul
parcului de utilaje al Primăriei Ozun,
prin câştigarea unui proiect cu surse de
finanţare din Leader Progressio,
achiziţionând un buldoexcavator nou.
Am angajat încă un poliţist local, astfel
reuşim să asigurăm o permanenţă în
cadrul instituţiei care ne ajută enorm la
menţinerea ordinii publicii. În caz de
problemă Vă rugăm să apelaţi cu încredere
pe şeful Poliţiei locale dl. Ördög László
pe numărul de telefon 0754073972.

De asemenea, şi în acest an am reuşit
să pregătim peste 400 de pachete cu dulciuri pentru preşcolari şi şcolari, respectiv
530 de pachete cu alimente pentru cei
nevoiaşi şi vârstnici cu peste 75 de ani,
aducând căldura şi lumina Crăciunului în
sufletele oamenilor.
În încheiere cu permisiunea Dvs. în
numele colegilor mei de la Primăria
Ozun şi a Consiliului Local, Vă doresc
un Crăciun Fericit cu bucurie şi sănătate,
precum şi un an nou, plin de succese şi împliniri alături de cei dragi. La mulţi ani!
Dr. Ráduly István

