Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

Ediţia III. August 2017

ELEGANȚĂ, STIL ȘI POMPĂ LA FESTIVALUL NOSTALGIC, BORSEC FEST EDIȚIA A VI-A
Și anul acesta am avut parte de o frumoasă călătorie în
lumea amintirilor de odinioară, la Festivalul Nostalgic – Borsec
Fest ediția a VI-a. Evenimentul a avut loc în perioada 12-13 august
2017 și s-a realizat cu susținerea Consiliului Județean Harghita, a
Primăriei oraș Borsec și Fundației Pro Borsec.
Evenimentul a cuprins mai multe concerte, momente
artistice, dansuri, plimbări pe aleile din stațiune a tinerilor
îmbrăcați în haine de epocă precum și fotografiere la panoul
reprezentativ acestui festival.
La deschiderea festivalului, sâmbătă 12 august 2017, a avut
loc un spectacol muzical susținut de artista Cora Munteanca,
urmând Fanfara din Gheorgheni, apoi domnul primar al orașului
Borsec, Mik József, împreună cu invitați din Ungaria și din țară:
Potápi Árpád János - Secretar de Stat pentru Politica Națională Ungaria, Borboly Csaba – președintele Consiliului Județean
Harghita, Barti Tihamér – vicepreședintele Consiliului Județean
Harghita și Bende Sándor – debutat, au ținut un discurs cu ocazia
evenimentului. Programul a continuat cu formația Classical care
a prezentat compoziții de operă și operetă și șlagăre din
cinemateca timpurilor de mult. Seara a avut loc reîntâlnirea cu
formația ”eterna nostalgie” a tinerilor din Borsec, care îndrumați
de maestrul coregraf, profesor Kelemen Ferenc din Târgu Mureș
au prezentat trei compoziții: vals vienez, vals englezesc și un
exercițiu pe ritm de charlestone, urmând o serată de dans de
salon. Oaspeților, s-a pregătit ca și anul trecut, un moment scenic
cu Micul Vrăjitor, care s-a pregătit cu momentul intitulat ”Visul
micuței florărese”. Interpreți principali au fost Fokt Viktor și
Szabo Csilla.
Programul zilei de sâmbătă s-a încheiat cu o serie de filme vechi:
Vizită de Ion Luca Caragiale, Charlie Chaplin și Oamenii
Muntelui.
Programul zilei de duminică, 13 august 2017, a început cu
un omagiu adus la mormântul lui Zimmethausen Antal. Au fost
depuse coroane de flori de către domnul primar al orașului
Borsec, Mik József, și consilierii orașului.
După acest moment de omagiu a avut loc deschiderea
expoziției de cărți poștale vechi la Centrul Național de Informare
și Promovare Turistică din Borsec. Și în acest an un program
deosebit de atractiv s-a dovedit a fi defilarea tinerilor în haine de
epocă și plimbarea cu trăsura.

foto: Turcza Hunor

foto: Turcza Hunor

foto: Turcza Hunor
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A urmat un concert susținut de ansamblul local
Andantini, copiii talentați fiind pregătiți de Klemenz Gréta, și un
moment artistic - o șezătoare - unde copiii au fost pregătiți de
Mosneag Ilona. După acestea, formațiile: Operitissimo - membrii
fiind de la Opera Maghiară din Cluj Napoca, Lady & The Tramps spectacol nostalgic din anii 20-50, Nostalgic Trio și One More
Minute, au susținut concerte pe scena de la intrarea pe Bulevardul
7 Izvoare.

foto: Móga Attila

Ediția din 2017 a Festivalului Nostalgic – Borsec Fest a fost
încheiată cu reîntâlnirea tinerilor din Borsec, formația ”eterna
nostalgie” .
Cu ocazia evenimentului a apărut ediția specială a ziarului
Borszéki Lobogó – ziarul de odinioară a stațiunii.
Organizatori au fost Primăria oraș Borsec și Fundația Pro Borsec
Finanțatori: Consiliul Județean Harghita, Primăria oraș Borsec

foto: Antal Károly

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC LUNA IULIE ȘI AUGUST 2017
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit în data de
27 iulie 2017 și au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 60 s-a stabilit indemnizația primarului,
viceprimarului, consilierilor și a salariilor de bază pe funcții
conform Legii nr. 153/2017.
În Hotărârea nr. 61 s-a stabilit destinația pentru 160 mc.,
masă lemnoasă, pentru stațiune. Acestea provin în urma
furtunii care a avut loc în luna iulie, când au căzut mai mulți
brazi.
În Hotărârea nr. 62 s-a aprobat execuția bugetelor pe
trimestrul II al anului 2017.
În Hotărârea nr. 63 s-a aprobat accesarea unui proiect de
cofinanțare privind ”Reabilitarea și extinderea sistemului de
iluminat public în orașul Borsec”.
În Hotărârea nr. 64 s-a aprobat accesarea unui proiect de
cofinanțare privind ”Reabilitarea termică și eficientizarea
energetică a sediului Primăriei oraș Borsec”.
În Hotărârea nr. 65 s-a aprobat accesarea unui proiect de
cofinanțare privind ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea
Liceului Tehnologic Zimmenthausen Borsec”
În Hotărârea nr. 66 s-a aprobat accesarea unui proiect de
cofinanțare privind ”Realizarea sistemului de încălzire pe bază

de biomasă la clădirile publice din orașul Borsec”.
În Hotărârea nr. 67 s-a aprobat trecerea în domeniul privat al
orașului și intabularea unei suprafețe de teren din intravilanul
localității. Este vorba despre 10910 mp teren în poiana
Hármasliget, necesar pentru construirea hotelului de patru stele.
În Hotărârea nr. 68 s-a aprobat încheierea unui nou
contract de asistență juridică.
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit în data de
17 august 2017 și au fost adoptate următoarele hotărâri:
În Hotărârea nr. 69 s-a aprobat modificarea în sens
pozitiv al bugetului local.
În Hotărârea nr. 70 s-a aprobat delegația care se va
deplasa la evenimentul organizat în localitatea înfrățită
Zákányszék.
În Hotărârea nr. 71 s-a aprobat ca o parte din copacii
căzuți datorită furtunii, să se vândă: 89 mp, preț 89 lei+TVA.
În Hotărârea nr. 72 s-a luat decizia în privința alegerii
președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni, pe domnul
Bajko Gyula.
În Hotărârea nr. 73 s-a aprobat decontarea sumelor
restante pentru naveta cadrelor didactice.
(continuare pe pagina 3.)
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ZILELE BORSECULUI XXII – 2017

foto: facebook /Anda Adam

În primul sfârşit de săptămână al lunii august locuitorii
orașului Borsec, oaspeții care au vizitat stațiunea și cei din
împrejurimi au avut parte și în acest an de trei zile pline de
distracție, programe variate și atractive tuturor, copiilor, tinerilor
şi persoanelor de toate vârstele.
A avut loc felicitarea tinerilor care au împlinit 18 ani, s-au
organizat concursuri sportive de baschet, tenis de masă, șah și
campionat de minifotbal, concurs gastronomic, și au fost multe
concerte susținute atât de artiști locali (formația One more
Minute; Nagy Levente și Mircea Oprea; Fazakas Csaba, Nagy
Nandor și Szabo Katalin) cât și de artiștii mult așteptați: Andreea
Bălan, Anda Adam, Titan.
Organizatori au fost Primăria Oraș Borsec și Fundația Pro
Borsec.Sponsor principal a fost Romaqua Group SA, urmând
frații Gurzun și Cerchez Romeo.
CNIPT Borsec Info

ANDREEA BĂLAN, CONCERT LA BORSEC
Cu ocazia Zilelor Borsecului din perioada 4-6 august 2017,
locuitorii acestei localităţi, dar şi oaspeţii care au vizitat staţiunea
în acest interval, s-au putut bucura de programe variate şi
atractive pentru toate vârstele. Vedeta prezentă la concertul din
data de 5 august a fost Andreea Bălan. Iubită şi apreciată de
publicul tânăr, în special, a impresionat şi antrenat întreaga

prezenţă prin spectacolul pe care îl realizează de fiecare dată în
concertele sale. La rândul ei, frumoasa cântăreaţă a rămas uimită
de frumuseţea locurilor, peisajelor, dar şi de căldura cu care a fost
primită de cei din Borsec. Popasul făcut la Barajul de la Bicaz a
făcut-o să afirme : „Drumurile lungi spre concerte devin mai
uşoare atunci când privesc astfel de peisaje minunate”.
Articol preluat de pe site-ul: www.ziarharghita.ro

EVENIMENT TURISTIC – 5 AUGUST 2017
Sâmbătă, 5 august 2017, a avut loc binecuvântarea crucii
amplasate și inaugurarea traseului turistic Cetatea Bufnițelor –
Stadion. Prezenți au fost 40 de persoane, printre care și delegația
din orașele înfrățite și locuitorii orașului Borsec. Preotul catolic
Márton József a binecuvântat crucea amplasată la Cetatea
Bufnițelor și noul traseu. Prezenți la eveniment au fost: domnul
primar al orașului Borsec, Mik József, domnul primar al orașului
înfrățit Zákányszék, Matuszka Antal, Nagy György-János –
domnul care a realizat crucea amplasată și domnul deputat Bende
Sándor.
Înființarea și amenajarea traseului turistic de la Cetatea
Bufnițelor la Stadion, s-a realizat cu sprijinul Consiliului Județean
Harghita, al Primăriei Oraș Borsec prin câștigarea proiectului
depus de Fundația Pro Borsec. Noul traseu este marcat cu
simbolul cruce roșie, este de dificultate medie, cu o distanță de 2
km, și se poate parcurge în 40 minute - 1 oră. Aceasta este
continuarea traseului deja existent ”Borsec - Cetatea Bufnițelor”
continuându-se spre Peștera Scaunul Rotund și ajungând la
Stadion, distanța totală după prelungirea traseului fiind de 5 km și
se poate parcurge în 2 – 2,5 ore.
Sursa: Centrul Național de Informare și Promovare Turistică din Borsec.
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TRASEUL DE AVENTURĂ GROTA URȘILOR
În copilărie a fost locul de joacă
preferat, au urmat anii plimbărilor
romantice, urmând ca mai apoi să
recomandăm cu mândrie tuturor
vizitatorilor să facă o plimbare până acolo
pentru că este un loc cu o frumusețe
aparte: Grota Urșilor.
Vara acestui an a adus o noutate
între stâncile de travertin ale grotei, astfel
vizitatorii locului au fost întâmpinați de o
posibilitate inedită de a explora zona
părăsind potecile bătute de ani de zile.
Ideea de amenajare a unui traseu care să
pună în valoare frumusețea zonei a
aparținut lui Simon István-Zsolt, iar după
conceperea proiectului, cu ajutorul unei
echipe formate din tineri din Borsec,
Toplița și Miercurea Ciuc, a început
munca birocratică și tehnică de realizare a
unui vis.
Inaugurarea oficială a traseului de
aventură a avut loc pe data de 14.07.2017, unde au participat
oficialități, prieteni și turiști curioși. Traseul este conceput ca un
circuit care presupune secțiuni de traversare pe stâncă, trecere
cu tiroliana, pasaje subterane și poduri suspendate. Copiii au

fost cei mai încântați de această
oportunitate, dar nici adulții nu au rămas
mai prejos. Din caietul de impresii citim
printre mărturiile turiștilor:
“O experiență superbă și plină de
adrenalină, oameni frumoși, răbdători,
experimentați, super faini. Mulțumesc
pentru o super experiență și mult succes în
continuare. Un loc în care voi reveni cu
drag și cu cei dragi. 22.07.2017 “
“Este un traseu care merită parcurs
măcar odată în viață. Este o experiență de
neuitat. O să mai revenim! “ 06.08.2017
“ A fost o experiență de neuitat. A
fost palpitant și frumos. M-am murdărit
tot, dar a meritat. “ 12.08.2017
Pe această cale dorim să mulțumim
Primăriei Orașului Borsec și custodelui
sitului Natura 2000 pentru sprijinul
acordat și tuturor celor care au avut
încrederea să exploreze cu noi traseul de
aventură de la Grota Urșilor.
Vă așteptăm cu drag!
Echipa MORE THAN EXPLORE, Stan Timea-Anca
tel.: 0787578440, 0733801994, e-mail: morethanexplore@yahoo.com
Facebook: www.facebook.com/outdoormorethanexplore

SPORTUL ÎN VACANȚA DE VARĂ!

foto: Bordanciuc Julianna

Pentru cei mai mulţi dintre noi, vacanţa de vară este o
perioadă a ieşirii din rutinã, un timp al părăsirii ordinii
cotidiene obişnuite şi de evadare în visare. Avem nevoie de zile
libere în care să ne putem deconecta complet. Dar avem nevoie
și de sport, de mişcare!!! Organismul funcționează cel mai bine

atunci când îi sunt oferite toate condiţiile optime, aici mă refer
la aportul de vitamine, minerale , dietă echilibrată şi nu în
ultimul rând sport!!!
Orice fel de mişcare!
Sportul nu cunoaşte noţiunea de vacanţă şi nici corpul
nostru nu cunoaşte acest termen.
La începutul verii suntem optimişti, ne propunem
lucruri, ne gândim că vom avea mai mult timp pentru noi, că
vom face mişcare mai multă și vom mânca mai echilibrat.
Acum când a venit toamna , sunt curioasă câţi dintre noi neam ţinut de promisiune şi cât am putut realiza din tot ce ne-am
propus.
Vă zic un mic secret: mişcarea ce o facem noi la Casa de
Cultură din Orașul Borsec a continuat şi vara aceasta, cu mici
întreruperi când am plecat şi noi în concediu. Suntem tot în
acelaşi loc în fiecare zi de luni de la ora 18. Vom reîncepe şi
activităţile pentru copii începând din data de 11.09.2017 de la
ora 17 tot la Casa de Cultură a oraşului.

(continuare pe pagina 5.)
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Vara, care acum se
încheie, a fost plină pentru
noi :am participat la Cheile
Gradiştei la Fitness Groove
organizat de cunoscutul
instructor Andrei Oşanu;
M a s t e r c l a s s l a Ho g i z
organizat de colegul nostru
Gergely Lorand din
Odorheiu Secuiesc; am luat parte la un eveniment organizat pe
Platoul Corneşti din Târgu Mureș, intitulat „Sport pentru
sănătate 2017”; Zumba Materclass la Dealu; am participat şi la
Tabăra de Zumba de la Homorod. Ne propunem ca în octombrie

foto: Bordanciuc Julianna

să participăm pentru a doua
oară la evenimentul numit
Keep Up 2017 de la Băile
Tușnad .
Vreau să subliniez
că aceste activităţi, pe lângă
distracţie, ne ajută să ne
perfecţionăm, să învăţăm
mişcări noi pe care mai apoi

să le folosim la sală.
Sperăm că la iarnă vom fi mai mulţi la sală, ca şi în anii
trecuţi. Credeți-mă....MERITĂ!!!!!
Să ne vedem cu bine, vă mulțumim pentru tot. Multă sănătate!!!!
Bordanciuc Julianna

ZECE SFATURI PENTRU A ÎNCURAJA COPIII SĂ CITEASCĂ
Copiii asociază, deseori, obligativitatea temelor de la
şcoală cu cititul şi de aceea nu cunosc lectura de plăcere, iar,
pentru a-i sprijini în dezvoltarea imaginaţiei, a culturii
generale şi a vocabularului, părinţii ar trebui să apeleze la mici
"şiretlicuri".
1. Aduceţi cartea în preajma copilului
Este foarte important pentru copil să existe cărţi în preajma lui,
fie doar şi vizual, încă din primii ani de viaţă. Astfel,
curiozitatea îi va fi atrasă şi, când va creşte mare, acestea nu vor
fi doar simple obiecte, ci adevărate resurse pentru imaginaţie.
2. Fiţi un exemplu
Obişnuiţi să citiţi în preajma copilului. Astfel, acesta va putea
avea încredere în exemplul personal al celor mai apropiate
persoane din viaţa lui: părinţii.
3. Creaţi propria carte a familiei
Orice ocazie de a petrece timp în familie poate fi subiectul unei
cărţi. Dacă sunteţi plecaţi pe timp de vară într-o excursie sau
petreceţi sărbătorile la bunici, căutaţi mereu elemente care ar
putea da naştere unei cărţi proprii.
4. Citiţi împreună
Chiar dacă a depăşit de mult vârsta cititului de poveşti înainte
de culcare, puteţi continua acest obicei drept activitate
amuzantă în familie. Timp de cel puţin jumătate de oră pe zi,
realizaţi un program special de lectură în care toţi membrii
familiei citesc pe roluri diverse fragmente din cărţi.
5. Puneţi în scenă poveştile
Citiţi-i într-un mod mai special o poveste simpatică, cu o
intonaţie sau mimică deosebită şi copilul va descoperi cât de

distractive pot fi cărţile. În plus, îl puteţi provoca să deseneze
personajele sau obiectele pe care le aude descrise în poveste,
aşa cum şi le imaginează el.
6. Recomandaţi-i să înfiinţeze un club de lectură
Dacă a ajuns deja la o vârstă la care poate citi singur, sugeraţi-i
să înfiinţeze un club de lectură împreună cu prietenii lui.
Astfel, va reuşi să citească cu mai multă plăcere toate cărţile din
lista de bibliografie obligatorie şi va putea face schimb de
volume şi impresii cu prietenii lui.
7. Oferiţi recompense
Încercaţi să nu îl obligaţi pe cel mic să citească, ci să îi oferiţi
mici recompense pentru început. Astfel de stimulente vor
creşte frecvenţa cititului şi îi vor aduce la cunoştiinţă domenii
diferite din care îşi poate alege apoi autorul, perioada sau stilul
preferat.
8. Mergeţi în librării și la bibliotecă
De fiecare dată când vă aflaţi împreună, la cumpărături, opriţivă şi într-o librărie, la un stand de cărţi sau la biblioteca din
localitate. Puteţi răsfoi împreună câteva pagini sau puteţi
dezbate asupra copertei.
9. Încurajaţi cititul în format digital dar și
împrumutarea cărților de la bibliotecă
În cazul în care observaţi că cel mic este atras mai degrabă de
cititul în format digital, încurajaţi-l.
10. Recomandaţi volume potrivite vârstei
Este foarte important ca fiecare copil să parcurgă volume
potrivite vârstei şi ritmului propriu de a citi. Nu este greşit să îi
recomandaţi şi câteva cărţi mai dificile.
Articol preluat de pe site: www.mediafax.ro
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”DANSUL ESTE O EXPERIENȚĂ PENTRU TOATĂ LUMEA”
Interviu cu maestrul coregraf Kelemen Ferenc
dansul interesant al ceangăilor, și alături de noi au fost niște
oameni deosebiți, ca familia Zerkula. Dansul popular face parte
dintr-o lume atât de prețioasă fără de care mișcarea nu ne-o putem
însuși.
M.R.: Cu așa amintiri și experiențe frumoase despre
dansul popular cum ați reușit să intrați în lumea dansului de
societate?
K.F.: După o perioadă de timp, pe lângă dansul popular
mă interesa deja tot ce era legat de dans, şi de arta mişcării. Am
avut mare noroc când în Ungaria am cunoscut-o pe doamna
Kaposi Edit, care se ocupa de istoria dansului, și pe soțul dânsei,
”Arta dansului este o lume magică, odată intrată în ea,
nu mai poți să scapi” afirmă domnul Kelemen Ferenc, maestrul
coreograf, și-a dorit mult realizarea evenimentului Borsec Fest.
Vom discuta împreună aspecte despre dans, carieră și despre
viitorul acestui festival.
M.R.: Înainte de toate, vă mulțumesc frumos că ați
acceptat invitația și pentru timpul acordat de dumneavoastră
pentru a purta această discuție.
K.F.: Mă simt onorat și am primit cu bucurie invitația
dumneavoastră.
M.R.: Cum vă amintiți de primul contact care l-ați avut

faimosul dirijor Vas Lajos. Dânșii mi-au fost alături, au coordonat
un curs internațional de dans la care m-au primit și pe mine în
mod gratuit. A fost un curs de dans de pregătire pentru începători
cu scopul de a participa la concursuri de dans. Ne-au învățat dans
de societate. Tot prin intermediul doamnei Kaposi Edit m-am
împrietenit cu László Attila din Ungaria, câștigătorul dansurilor
de societate, care după aceea m-a invitat de două – trei ori la
cursuri internaționale de dans. Am avut ocazia să învăț mișcări și
de la Éghy Gissza din Ardeal. Așadar, am avut ocazia să cunosc și
să învăț tot ce era frumos și important în lumea dansului, din
întreaga Europa.

în lumea dansului?
K.F.: Prima experiență frumoasă am avut-o la 12 ani, în
anul 1957. La Palatul Culturii din Târgu Mureș, am văzut un
spectacol intitulat ”Viszik a menyasszonyt”, spectacol organizat de
Ansamblul Național Secuiesc. În partea a doua a spectacolului,
am privit cu mare entuziasm cum Orzán Jenő a prezentat un dans
extraordinar pe un butoi. Acela a fost momentul când am decis:
orice va fi, o să învăț dans popular. Deci prima mea dragoste din
lumea dansului a fost dansul popular.
M.R.: Ați avut ocazia să vă împliniți acest vis?
K.F.: Da, am avut. Ansamblul Național Secuiesc în
toamna anului 1957 a înființat o grupă și pentru copii, unde am
fost și eu membru. De trei ori pe săptămână aveam repetiţii. Trei
ani și jumătate – patru ani am făcut parte din acest ansamblu
folcloric.
M.R.: Ce experiențe ați dobândit în acea perioadă?
K.F.: Fiind membrul acestui grup am participat la o
tabără la Lunca de Sus, unde am petrecut o lună. A fost o bucurie și
un lucru nou deoarece până atunci nu mai ajunsesem în acele
locuri, atunci am fost pentru prima oară la Miercurea Ciuc. Pe
parcursul probelor de dans, membrii din grupa mare ne-au
învățat pe fiecare în parte. Atunci am avut primul contact cu
fotografii: Móga Attila

(continuare pe pagina 7.)

Izvoarele / Ediţia III./6.

pagina 7.

(continuare de pe pagina 6.)

M.R.: A fost ușoară realizarea și organizarea unui astfel
de festival?
K.F.: Recunosc și vă spun sincer că, de nu aș fi avut
alături atâția tineri precum și conducerea localității, nu s-ar fi
putut realiza acest eveniment. Adresez mulțumiri domnului
Mik József că a avut încredere și m-a ajutat în realizarea
propriilor idei. Mari mulțumiri adresez și doamnelor Mosneag
Ilona și Klemenz Emese care m-au ajutat pe tot parcursul
repetiţiilor cu tinerii, la procurarea și realizarea costumațiilor, și
la realizarea decorului perfect pentru acest tip de festival.
Deasemenea mulţumesc domnului Móga Attila pentru
M.R.: Din cunoștințele mele, știu că aveți calificare de
profesor.

contribuţia vizuală pentru promovarea acestui eveniment.
Mulțumiri coordonatorului de muzică Mosneag Gellért. Fără el

K.F.: Da, am terminat studiile la Facultatea de Filologie

și fără echipa de la sonorizare și lumini, prezentarea dansurilor

la Cluj-Napoca, unde pe lângă diploma de profesor de limba

nu s-ar putea realiza în totalitate. Așadar, este vorba despre o

română am dobândit-o și pe cea de limba maghiară. Totuși nu

întreagă echipă care lucrează la realizarea acestui festival, atât

am reuşit să mă depărtez de arta dansului. După terminarea

dansatorii cât și cei care muncesc și se pregătesc ”în spatele

aniilor de studii, am fost membru în Formația de Dans Popular

cortinei”, fiecare are un rol deosebit. Succesul dobândit până

Secuiesc.

acum se datorează întregii echipe.

M.R.: Ați lucrat și la posturi de radio?
K.F.: Marea mea dragoste mi-a fost Radio Târgu Mureș,
unde din luna decembrie a anului 1989, timp de 16 ani am fost
editor-reporter.
M.R.: În această perioadă, cum a rămas dansul prezent
în viața dumneavoastră?

M.R.: În legătură cu festivalul Borsec Fest, ați primit
impresii și păreri?
K.F.: Da, așa am observat că am cucerit publicul,
turiștii. Așa avem o victorie pe trei fronturi. În primul rând
tinerii și-au dat seama că și într-un mod elegant, cu stil, se poate
dansa și se pot distra. Pe de altă parte, generația mai în vârstă o

K.F.: Am scris foarte multe articole despre dans. Paralel

răsfățăm puțin, pot avea momente de nostalgie al perioadelor de

am studiat și dansurile din Africa, dansuri pe ritm de tobe, iar pe

demult. În al treilea rând, și pentru oaspeții sosiți la Borsec este o

lângă acestea m-am ocupat de predarea cursurilor de dans

oportunitate să petreacă două zile într-un stil aparte.

popular și a dansului pentru tineri. La Teatrul de Păpuși din

M.R.: Cum anume priviți situația festivalului în viitor?

București, am participat la seara spectaculoasă a faimosului

K.F.: La Borsec văd un mare potențial. Scopul este ca de

Miriam Răducan, care de asemenea a fost o plăcere pentru

la încercările spontane, până la momentul urcării pe scenă, să

mine.

aducă satisfacție tinerilor care dansează. Dorința mea secretă
M.R.: Pe lângă o viață așa de activă și interesantă, cum

de ați ajuns la Borsec?
K.F.: Vila Anna a fost a bunicilor din partea soției, care

este, să fie o scenă, unde propria mea creativitate și dansatorii
mei să poată să se manifeste liberi. Desigur, toate acestea și de
acum înainte le voi face tot ca și voluntar.

după un proces judecătoresc de lungă durată a fost restituit

M.R.: Așadar, domnule Kelemen Ferenc, deja la

moştenitorilor. Am simţit că îi sunt dator Borsecului. Cu așa

frumoasa vârstă de 73 de ani, ați atins deja multe realizări, și încă

pachet de cunoștințe, după mai multe întâlniri, am adus în

mai aveți multe idei frumoase și pentru viitor. Vă doresc ca toate

discuție ca împreună cu tinerii să evocăm anii de faimă al

dorințele să vi se împlinească. Vă mulțumec foarte frumos

Borsecului. Să transpunem în realitate trecutul. Se pare că

pentru timpul acordat.

această inițiativă a fost primit cu drag și aprobată pentru că deja
evenimentul, anul acesta, se organizează a șasea oară.

K.F.: Și mie mi-a făcut plăcere.
Traducere după interviul realizat de Móga Renáta
P.S. În anul 2015 E.M.K.E. (Societatea Maghiară De Cultură Din Transilvania)
i-a acordat d-lui Kelemen Ferenc premiul pentru opera vieţii întregi.
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SCHIMBAREA LA FAŢĂ A DOMNULUI
Schimbarea la Faţă a Domnului este prăznuită pe 6 august.
Schimbarea la Faţă este cunoscută în popor şi sub denumire de
Probojenia. Din Scriptură aflăm că Mântuitorul luând pe Petru,
Iacov și Ioan pe muntele Taborului, "S-a schimbat la față înaintea
lor, și a strălucit fața Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut
albe ca lumina. Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El și,
răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici;
dacă voiești, voi face aici trei colibe: Ție una, și lui Moise una, și lui
Ilie una. Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, și
iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit; pe Acesta
ascultați-L".
Minunea s-a săvârșit cu câteva zile înainte de patimile

Mântuitorului, în anul 33 de la nașterea Sa, în scopul de a întări
credința apostolilor, că atunci când vor vedea patimile, moartea și
îngroparea Mântuitorului să nu se tulbure. Schimbarea la Faţă ne
descoperă că Hristos a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Prin
firea omenească pe care a asumat-o, ne-a fost descoperită
dumnezeirea Sa. În acest sens, Sfinţii Părinţi afirmă că "Hristos Se
schimbă la Faţă, nu luând ceea ce nu era, nici preschimbându-Se
în ce nu era, ci arătând ucenicilor ceea ce era, deschizându-le lor
ochii şi făcându-i din orbi văzători".
După tradiţia populară, de Schimbarea la Faţă, agricultorii
aduc la biserică primele roade ale recoltelor pentru a fi
binecuvântate.
Articol preluat site: www.crestinortodox.ro

ADORMIREA MAICII DOMNULUI
Adormirea Maicii Domnului este prăznuită pe 15 august.
Despre această sărbătoare nu găsim informaţii în Sfintele
Evanghelii, ci numai în Tradiţia Bisericii. Potrivit acestei Tradiţii,
Maica Domnului a fost înştiinţată printr-un înger de mutarea ei
din această viaţă: "Acestea zice Fiul tău: Vremea este a muta pe
maica Mea la Mine. Nu te teme de aceasta, ci primeşte cuvântul cu
bucurie, de vreme ce vii la viaţa cea nemuritoare“. După ce
Fecioara Maria şi-a cerut iertăciune de la toţi, şi-a dat duhul.
Domnul Însuşi S-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile

Sale sufletul ei cel sfânt. Atunci s-au petrecut multe minuni: ochii
orbilor şi auzul surzilor s-au deschis, ologii şi bolnavii s-au
vindecat.
Trupul a stat trei zile în mormânt, după care a fost ridicat în
chip tainic spre lăcaşurile cereşti. Tradiţia mărturiseşte că Toma
soseşte la Ierusalim în a treia zi după înmormântarea Maicii
Domnului. Dorind să cinstească trupul ei, Apostolii au deschis
mormântul. Dar minune! Mormântul era gol. Trupul Fecioarei
Măria a fost ridicat la ceruri de Fiul ei.
Articol preluat site: www.crestinortodox.ro

TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL
Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită
pe 29 august. Este ultima mare sărbătoare din anul bisericesc,
pentru că pe 1 septembrie începe un nou an.
Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi de
post. Ni se cere să postim în această zi, pe de o parte ca să nu ne
asemănăm cu Irod, care din cauza ospățului fără măsură, a cerut
ca Salomeea să-i danseze și drept răsplată i-a oferit capul Sfântului
Ioan Botezătorul, iar pe de altă parte, ca să ne asemănăm cu viața
înfrânată a lui Ioan.
Există persoane care au susținut că ziua Tăierii Capului
Sfântului Ioan Botezătorul prefigurează Vinerea Patimilor. Și
după cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstignirii Domnului, tot
astfel se cuvine să postim și în această zi.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o
sărbătoare cu semnificație eshatologica, precum este și
Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului.
Prin Schimbarea la Față ni se descoperă chipul pe care îl va avea
omul unit cu Hristos-chip de slavă, prin Adormirea Maicii
Domnului se arată că cel care L-a purtat pe Hristos se mută de la
stricăciune la nestricăciune, în vreme ce prin această sărbătoare ni
se revelează că toți cei care nu au fost străini de pocăința vestită de
Sfântul Ioan Botezătorul vor ajunge în rai. Din acest motiv, Sfinții
Părinți au rânduit ca cele trei sărbători să fie prăznuite în luna
august, ultima lună din anul bisericesc, ca semn că acest chip al
lumii va trece, că cer nou și pământ nou vor fi.
Articol preluat site: www.crestinortodox.ro

Informaţii de stare civilă
Căsătorii
Ferencz József Alexander – Szőcs Noémi 19.08.2017
Decese
Siller Iosif
04.09.1926. - 10.08.2017.

Ördög Ștefan
Erdős Ferenc
Bordanciuc Vasile
Dakó Rozália

31.08.1924. - 12.08.2017.
05.12.1957. - 15.08.2017.
05. 03.1948.- 17.08.2017.
15.08.1936 - 28.08.2017.

