
Ediţia IV. Februarie  2018
Ziar de interes local al Primăriei oraș Borsec.

Eveniment de mare succes și în anii precedenți, concursul 
de atelaje canine ediția 2018 s-a desfășurat în perioada de 10 -11 
februarie în poiana din apropierea pârtiei de schi Speranța din 
Borsec atrăgând deopotrivă localnici și turiști curioși. 
Organizarea nu a fost lipsită de emoții ținând cont de faptul că în 
săptămâna concursului temperaturile erau neobișnuit de ridicate, 
iar șansele de precipitații erau mici, dar în ultimele două zile bunul 
Dumnezeu s-a îndurat de noi și a îmbrăcat ținuturile Borsecului 
într-o pătură albă de mai bine de 15cm de zăpadă, așadar totul s-a 
petrecut într-un adevărat decor de iarnă.

Concurenții au sosit din toate colțurile țării, de la 
București, Cluj Napoca, Bistrița, Maramureș, Ciumani și 
Miercurea Ciuc, dar și Borsecul i-a avut reprezentanți pe Molnár 
Sándor și Molnár Bernadette, care de altfel participă la toate 
competițiile de renume din țară. Cupa Borsec din acest an intră la 
categoria concursurilor de sprint, unde viteza câinilor determină 
clasamentul, iar fiecare echipaj a avut două etape în care au parcurs 
cei aprox.5km ai traseului din apropierea pârtiei de schi. Au fost 
prezente cele mai prestigioase rase nordice, husky, malamut de 
Alaska și drăgălașul samoyed,care au topit inimile spectatorilor.

Cea de-a doua zi de concurs, duminică, a fost și ziua 
premierii, atunci s-a aflat care a fost cel mai rapid echipaj la 
categoria sa (în funcție de numărul de câini și rasă), în fruntea 
clasamentului plasându-se Kiss Attila (preot romano-catolic în 
Rodna) cu cei șase câini ai săi, rezultat deloc surprinzător dacă ne 
gândim că în anul 2017 același echipaj câștiga campionatul 
mondial de atelaje canine organizat în Italia.

Iarna asta cam dă bătaie de cap administratorilor de 
pârtii, pentru că zăpada e la fel de rară acum, precum carnea 
în mâncarea vegetarienilor. În week-end am pornit într-o 
călătorie, felurită, bineînțeles și, căutând zăpada, am ajuns 
să magnetizăm momentele memorabile ale celor veniți să se 
bucure de iarnă autentică pe pârtia Borsec.

Locul e un domeniu foarte fain, cu 3 pârtii, de 
dificultate medie și ușoară: Speranța, Prichindel și Însorită, 
potrivit schiorilor de orice vârstă, indiferent de nivelul de 
experiență. Și au și o zonă pentru săniuș. 

Pârtiile arată bine, cea principală, Speranța, care are 
o lungime de 680 de metri, are și nocturnă, iar teleschiul ce le 
deservește are o capacitate de 720 de persoane pe oră. Ceea ce 
înseamnă că, și dacă e foarte aglomerat, timpul de așteptare 
la teleschi nu depășește 10 minute. Angajații de aici sunt 
foarte amabili și eficienți, gestionând rapid orice situație. 
Există și monitori, voioși și răbdători, pentru cei care abia 
descoperă fascinația schiatului; trebuie doar să întrebați la 
casa de bilete și vă direcționează cei de acolo.

Prețurile sunt decente și variate, în funcție de nevoia 
fiecăruia: urcare individuală, abonament zilnic, abonament 
de jumătate de zi sau chiar abonament lunar. Iar dacă nu ai 
schiurile și clăparii tăi, lângă pârtie sunt 2 locații de 
închirieri echipamente, tot cu prețuri foarte atractive.

Logistica e bine gândită, să țină schiorul pe pârtie cât 
îl țin balamalele, iar dacă ți se face foame sau sete și n-ai 
venit cu sandvișul la pachet, ai variante rapide, la baza 
pârtiei: langoși sau kurtoskalacs, de la gheretele ambulante 
sau mâncare gătită, la restaurant. Plus ceai, cafea, apă, 
sucuri sau băuturi alcoolice. 

Pârtiile se deschid de la ora 10, în timpul săptămânii 
și de la 9, sâmbăta și duminica și funcționează până la 6 
seara, respectiv 7 seara. Nouă ne-a plăcut aici, atmosfera e 
foarte antrenantă și e rost de distracție și pentru cei mari, și 
pentru cei mici, oricât de mici ar fi. Noi chiar am prins o 
grupă de vreo 20 de kinderi de grădiniță, de 3-5 ani, foarte 
determinați să învețe să schieze.

Așa că, dacă vreți o tură de schi, în această vacanță a 
elevilor, vă recomand cu încredere pârtia Borsec.

Spor, inspirație și armonie! Tu ești magnetul!
 
Articol scris de DONOSA ALINA https://munaylife.wordpress. com/2018/02/05/in-
cautarea-zapezii/

 

 

fotó: Hámos Győző

CONCURS DE ATELAJE CANINE 
Cupa Borsec

În căutarea zăpezii

(continuare pe pagina 2.)
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Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit în data de 20 februarie 2018 și au fost adoptate următoarele hotărâri:
30 ianuarie 2018 și au fost adoptate următoarele hotărâri: În Hotărârea nr. 17s-a aprobat preluarea de la S.C. 

Prin hotărârea nr. 9 s-a însuşit inventarul actualizat al Dezvoltare Urbană SRL a terenului de  sport ”Kerek”. Va fi în 
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Borsec. continuare administrat de către primărie.

În Hotărârea nr. 10 s-a aprobat bugetul local pe anul În Hotărârea nr. 18 s-a numit noul preşedinte pentru 
2018. Cu 2,2 milioane de lei sunt mai puţini bani faţă de anul următoarele 3 luni: Pépel Attila Árpád.
trecut, cauza fiind scăderea de la 16% la 10% a impozitului de În Hotărârea nr. 19 s-a aprobat planul local de acţiune 
venit. privind incluziunea socială a cetăţenilor aparţinând 

În Hotărârea nr. 11 s-au aprobat criteriile şi metodo- minorităţii de romi din oraşul Borsec pentru perioada 2018-
logia de acordare a ajutoarelor de urgenţă persoa- 2020.
nelor/familiilor şi copiilor internaţi în Casa de tip familial În Hotărârea nr. 20 s-a numit reprezentantul 
Flüei Szent Miklós din oraşul Borsec, din bugetul local pe anul Consiliului local Borsec în Adunarea Generală  al  Asociaţiei ” 
2018,  care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOL-
naturale, precum şi alte situaţii deosebite. TAREA REGIUNII GIURGEU G10, pe domnul Patka Robert.

În Hotărârea nr. 12 s-a aprobat deplasarea unei delegaţii În Hotărârea nr. 21 s-a aprobat trecerea în domeniul 
oficiale la Bonyhád - Ungaria. public al oraşului şi intabularea unor suprafeţe de teren de pe 

În Hotărârea nr. 13 s-a aprobat planul de acţiuni sau de străzile: Nadăşa, Petőfi Sándor, Tudor Vladimirescu şi 
lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim Belvedere.
garantat. În Hotărârea nr. 22 s-a aprobat situaţia financiară la data 

În Hotărârea nr. 14 s-a stabilit destinaţia pentru 1402 de 31 decembrie 2017.
mc., masă  lemnoasă provenită din producţia anului 2018 din În Hotărârea nr. 23 s-a aprobat abrogarea Hotărârii 
fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec. Consiliului local orăşenesc Borsec nr.8/2018 privind numirea 

În Hotărârea nr. 15 s-a aprobat situaţia financiară la data Consiliului de Administraţie  pentru S.C .Dezvoltare Urbană 
de 31.12.2017, repartizarea profitului precum a bugetului de SRL.
venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C.Dezvoltare În Hotărârea nr. 24 s-a aprobat decontarea navetei 
Urbană SRL.Pe anul 2017 au avut un profit de 4 679 lei. cadrelor didactice.

În Hotărârea nr. 16 s-a aprobat deplasarea unei delegaţii În Hotărârea nr. 25 s-a aprobat deplasarea unei delegaţii 
oficiale la Aba -  Ungaria. la Edelény - Ungaria, pentru a participa la evenimentul 

“Săptămâna Geografiei”.
Consiliul local al orașului Borsec s-a întrunit în data de 

Traducere după: Farkas Aladár

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL ORĂȘENESC BORSEC

Organizarea acestui eveniment se datorează aproape în 
întregime lui Molnár Sándor, însă și-a oferit sprijinul și 
Forumul Tineretului din Borsec, Klemenz Gréta și Barabás 
Krisztina au avut misiunea importantă de a ajuta la 
cronometrarea concurenților la sosire, iar Stan Timea a 
prezentat și derulat evenimentul în cele două zile de 
competiție. Nu putem uita nici de sponsorii evenimentului și 
anume Sc Romaqua Group, Primăria Orașului Borsec, 
Pensiunea Fitness, Zudor István și Balla Ferenc.

A fost o experiență plăcută atât pentru concurenți, cât și 
pentru spectatori și sperăm să avem parte de astfel de 
evenimente și în anii următori, sporind astfel oferta turistică a 
Borsecului. fotó: Hámos GyőzőStan Timea-Anca

(continuare de pe pagina 1.)



La doar o oră plimbare cu maşina din Borsec, aveţi română, engleză, turcă, spaniolă, franceză dar o să apară şi în alte 
posibilitatea să vizitaţi Castelul Kemeny, bijuteria în stil limbi. Cu speranţa că am trezit în dumneavoastră puţin interesul 
renascentist din Transilvania. Este un ansamblu arhitectonic pentru acest castel, aşteptăm să ne vizitaţi pe pagina de facebook 
construit de familia Kemény în localitatea Brâncovenești, județul https://www.facebook.com/KemenyKastelyOrei/?ref=br_rs 
Mureș. Aproape de Drumul Național 15 Reghin – Toplița, acesta unde zilnic se postează noi informaţii şi puteţi şi dumneavoastră 
se ridică semeț, protejat de zidurile sale groase. Prima sa atestare să vă spuneţi părerea.

Traducere după: Echipa paznicilor Castelului Kemény. datează din secolul al XIII-lea, dar forma actuală a dobândit-o trei 
secole mai târziu în timpul voievodului —Ferenc Kendy și apoi în 
al XIX-lea când deja era în posesia familiei Kemény.

La castelul de la Brâncovenești a fost fondată asociația 
culturală Helikon, la reuniunile căreia au participat Áprily Lajos, 
—Berde Mária, —Jenő Dsida, Jékely Zoltán, Károly Kós, —Aladár 
Kuncz, József Nyírő , —Sándor Reményik, Szemlér Ferenc, 
TamásiÁron, —László Tompa, Albert Wass și mulți alții. Totuşi 
ştim prea puţine despre cât ar putea să ne povestească acest 
monument istoric. Această lipsă încearcă să o umple concursul 
Paznicii averii noastre, la care s-au înscris şi elevii Liceul 
Tehnologic "Lucian Blaga" din Reghin.

Şi pe pagina de facebook se găsesc multe informaţii 
esenţiale despre castel, acestea fiind redate în mai multe limbi: 
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În data de 27.01.2018UAT Borsec a semnat un nou contract 
de finanțare cu Agenția de Dezvoltare Regională Centru pentru 
implementarea proiectului „Restaurare, consolidare clădire – Vila 
nr. 49, azi vila nr. 51 „Emil” din stațiunea turistică Borsec jud. 
Harghita”. 

Proiectul a fost depus prin Programul Operațional Regional, 
Axa prioritară 5.1, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și 
cultural, valoarea acestuia fiind de 2.972.342 lei, din care 2.675.189 
lei finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Proiectul are ca scop restaurarea și consolidarea unei clădiri 
de patrimoniu, monument istoric, specifică pentru arhitectura 
balneară din localitate. Restaurarea și consolidarea asigură în 
principal conservarea șiprotecția patrimoniului – în cazul de față a 
unei importante clădiri istorice, clădire care astfel poate fi pusă în 
valoare. Prin proiect se propune „readucerea la viaţă” a spaţiului 
restaurat care va permite ca dupăefectuarea lucrărilor propuse să 
aibă loc în clădire activități de punere în valoare a patrimoniului 
cultural restaurat, prin activități culturale, muzeale, expoziționale şi 
de turism cultural-educaționale, specifice unui „Centru 
expoziţional balneoclimateric”, care să facă posibilă vizitarea 
obiectivului într-un cadru organizat.

De asemenea, în perioada de monitorizare a proiectului se 
va asigura folosireaobiectivului de investiţii cu funcţiunea de 
muzeu al staţiunii balneare, spaţiu expoziţional şi de conferinţe.

Sperăm ca prin implementarea acestui proiect să 
diversificăm viața culturală a orașului, să creăm un nou punct de 
atracție pentru turiștiși motiv de mândrie pentru localnici.

UN NOU CONTRACT DE FINANȚARE

PAZNICII CASTELULUI KEMÉNY
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În perioada 22-25 februarie la București la târgul ca destinație turistică reprezintă un interes ridicat în rândul 
internațional de turism Romexpo, asociațiile turistice din turiștilor din țară și din străinătate. Un exemplu în acest sens 
județele Harghita, Covasna și Mureș au promovat împreună este recenta vizită a ambasadorilor a patru țări  la sărbătoarea 
valorile naturale și culturale ale Ținutului Secuiesc, respectiv de Lăsata secului care au petrecut cu localnicii și s-au 
atracțiile turistice ale regiunii. familiarizat cu pregătirea colacului secuiesc. Majoritatea 
 „De opt ani promovăm unitar Ținutul Secuiesc, ca vizitatorilor la stand au fost interesați de  programele estivale, 
destinație turistică la cel mai mare târg de turism din țară. La iar pe lângă ofertele de cazare, de interes au fost și programele 
început era o curiozitate, însă azi e ceva normal ca turiștii din care se întind pe parcursul mai multor zile. Weekendurile 
capitală să aleagă să petreacă un sejur în regiune. Mentalitatea destinate relaxării, evenimentele culinare au fost alte aspecte 
s-a schimbat și în ceea ce privește modul în care sunt pe care vizitatorii le-au căutat la stand. Considerăm 
prezentate ofertele turistice: sunt tot mai rare prezentările în importantă utilizarea și promovarea brandului comun, iar 
cadrul standurilor individuale ale orașelor sau județelor, a Romexpo este o oportunitate excelentă în acest sens”, a afirmat 
devenit un obicei ca regiunile și zonele tradiționale să prezinte cu privire la ediția din acest an a târgului internațional Borboly 
o ofertă turistică unitară", a afirmat Tamás Sándor, Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.
președintele Consiliului Județean Covasna. După cum a „Județul Mureș este un județ multicultural, această 
afirmat, pe lângă ofertele de sejururi cu ocazia sărbătorilor trăsătură specifică dorim să o facem cunoscută în rândul 
pascale, vizitatorii la târg au solicitat de la reprezentanții turiștilor. La târgul național de turism am considerat 
Asociației pentru Turism din Județul Covasna informații cu important să ne alăturăm standului Ținutului Secuiesc și 
privire la oferte turistice din mediul rural, turismul balnear, totodată, zonele județului au fost promovate separat la un alt 
respectiv de interes au fost și evenimentele gastronomice. La stand. Parte a județului Mureș a aparținut  Ținutului Secuiesc, 
stand, pe lângă pliantele cu ofertele de cazare, cei interesați au astfel în zonele Sovata și pe Valea Nirajului tradițiile și cultura 
găsit și catalogul care prezintă cele șapte minuni ale regiunii maghiară sunt definitorii și în ziua de azi, în timp ce în zona 
Trei Scaune, sau cel care prezintă conacele din județul Sighișoarei tradiția săsească, iar pe Valea Mureșului și 
Covasna, Băile Malnaș, izvoarele de apă minerală de la Vâlcele, Gurghiului cea românească creează o atmosferă unică. Pe 
Băile Șugaș. lângă aspectul multicultural al județului, la târgul de la 

La standul Ținutul Secuiesc, din partea județului București s-au promovat atracțiile turistice și cele balneare, iar 
Harghita vizitatorii au fost întâmpinați de membri Asociației în acest sens am pregătit un calendar de evenimente. În această 
de Dezvoltare Intercomunitară Harghita și studenți aflați în broșură se regăsesc cele mai importante evenimente culturale, 
ultimul an de studiu la secția de turism din cadrul Universității cum ar fi festivalurile de muzică, evenimentele în centrul 
Sapientia. Numeroși vizitatori au semnalat faptul că au vizitat cărora se află  muzica clasică, dansul popular sau festivalurile 
regiunea și că au rămas cu amintiri frumoase referitoare la de film care pot deveni atractive și în rândul turiștilor”, a 
aceasta. afirmat Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

„Comparativ cu anii trecuți, au fost mai mulți vizitatori Organizatorii consideră că prin participarea la ediția 
la stand care au fost interesați de oamenii și atracțiile turistice din acest an a târgului, turiștii din țară vor alege în proporție tot 
ale județului. Tradițiile și ofertele de cazare au fost de mare mai mare Ținutul Secuiesc ca oportunitate de odihnă și 
interes în rândul vizitatorilor. Constatăm că Ținutul Secuiesc relaxare.

OFERTA BOGATĂ LA TÂRGUL ROMEXPO

Sursa: http://www.judetulharghita.ro
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Schiorii (sursa: www.subiecte.citatepedia.ro) Fokhagymás – Usturoiul, apoi pe Făgeţel, unde la fel deja era dotată 
”Priviţi cum vin, pârtia-i plină, pârtia cu un schilift. După ce s-a inaugurat Complexul de Schi 
Văzduhu-i alb de fulgi de nea, ”Speranţa”, activitatea asociaţiei s-a mutat pe cele trei pârtii existente: 
Schiorii simt adrenalină, Prichindel, Speranţa, şi pârtia Însorită. 
Nu pot o clipă-n loc să stea! Pe pârtie, săptămânal au loc două antrenamente, acestea fiind 

asigurate de către membrii asociației în mod gratuit, ocazie cu care 
Şi sunt frumoşi, bată-i norocul, copiii au primit gratuitate şi la folosirea schiliftului (mulţumiri 
Cu haine, căşti şi lucii schiuri, Consiliului local Borsec). Pe an se ţin 4-5 concursuri, din care unul de 
Freamătă brazii --viu e locul-- nivel judeţean - Cupa Borvíz, Cupa Speranţa este concurs de schi 
Pentru schiori ei fac pariuri. doar pentru borseceni, Cupa Lörincz (In Memoriam) și Cupa 

Veteranilor. La aceste concursuri copiii din Borsec au gratuitate la 
Şi-un băieţel cu-un fes cu ciucuri folosirea schiliftului. De asemenea asociaţia participă şi la 
Din săniuţă ne zâmbeşte, concursurile organizate în judeţ: pe Bucin, Mădăraş și Harghita Băi. 
Acum eşti mic, dar să te bucuri, La cursurile de schi participă de ani de zile copii din Borsec (sunt în 
Schior vei fi când vei mai creşte. jur de 25) dar și copii din localităţile Corbu şi Tulgheş. Asociația 

dispune de dotările necesare derulării unui concurs de nivel regional 
Schiorii cu elan se-avântă (cronometru special, porți flexibile). 
În iureş ocolind obstacol, Resursele financiare sunt cu preponderență de la centrul de 
Splendoarea muntelui ne-încântă; închirieri schiuri. Cu această ocazie asociația mulțumește tuturor 
Pe schiuri, iarna-i un miracol!” celor care au contribuit cu cei 2% din impozitul pe venit, de asemenea 

și borseceanului Csibi István concitadin (intre timp s-a mutat cu 
De-a lungul anilor, în orașul Borsec s-au organizat mai multe familia in Ungaria), care în fiecare an sponsorizează asociația de schi. 

evenimente şi concursuri specifice de iarnă: Serbările Zapezii şi Concursurile d eschi alpin se desfășoară pe categorii de vârstă 
concursuri de schi sub îndrumarea şi organizarea răposatului domn stabilite de Federația Română de Schi și Biatlon. De asemenea 
profesor Lőrincz Pál. Din anul 2004, a luat fiinţă Asociaţia de Schi din Asociația de Schi a asigurat prin FRSB legitimarea copiilor la schi 
Borsec, organizaţie non-guvernamentală non profit, cu scopul să alpin. 
înveţe copiii să schieze corect la un nivel acceptabil facand astfel din În sezonul 2017 - 2018 au participat la concursurile de schi 
acest sport o plăcere şi ca acesti copii să poată schia pe partii avand sportivi din Borsec dar și din împrejurimi și din țară. La Cupa Borviz 
orice grad de dificultate. Membrii fondatori sunt: Balla Ferencz, au fost 85 participanți, Cupa Speranța - 28 participanți, Cupa in 
Benedek András, Bajkó Gyula, Szőcs Gábor, Straff Károly, Szabó Memoriam Lörincz Pál - 130 participanți, Cupa Veteranilor - 100 
Tibor, Virginás Árpád. participanți.

Din momentul înființări, asociația și-a desfășurat activitatea Felicitări tuturor copiilor și adulților care participă la 
pe mai multe pârtii din Borsec: Pârtiile din grădina Rudi, grădina din concursurile de schi organizate pe pârtiile Complexului de schi 
spatele capelei Romano-Catolice din Borsecul de Jos (aici a Speranța, de către Asociația de Schi din Borsec.
funcţionat deja un schilift cu motor de tractor), pârtia de pe 

CONCURSURI DE SCHI LA BORSEC

A XXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice este un eveniment Raluca Strămăturaru a reuşit, pe 13 februarie, cea mai bună 
multi-sportiv internațional major, care a avut loc în perioada 9 - 25 performanţă a României la Jocurile Olimpice de iarnă de la 
februarie 2018 la Pyeongchang, în Coreea de Sud. A fost prima ediție PyeongChang (Coreea de Sud), locul 7 în proba feminină de sanie. 
organizată pe teritoriul Asiei continentale. Au fost incluse 102 Totodată, aceasta a fost cea mai bună performanţă românească din 
evenimente sportive la 15 discipline din 7 sporturi: patinaj (patinaj ultimii 24 de ani, la Jocurile Olimpice de iarnă.
artistic, patinaj viteză și patinaj viteză pe pistă scurtă), schi (schi alpin, Şi al doilea rezultat românesc ca valoare la PyeongChang a 
schi fond, schi acrobatic, combinata nordică, sărituri cu schiurile și fost tot la sanie, în proba de ştafetă pe echipe (Raluca Strămăturaru, 
snowboard), bob (bob și scheleton), biatlon, curling, hochei pe Valentin Creţu, Cosmin Atodiresei/Ştefan Muşei), locul 10.
gheață și sanie. A treia performanţă a delegaţiei României la JO 2018 s-a înregistrat la 

Au participat 2925 de sportivi, dintre care 28 români şi 19 biatlon, unde ştafeta masculină de 4x7,5 km (Cornel Dumitru 
maghiari. A fost îmbucurător să vedem şi sportive din teritoriul Puchianu, George Răzvan Buta, Gheorghe Iulian Pop, Nicolae Remus 
Bazinul Gheorghieniului: Lőrincz-Sára Tímea din Gheorgheni, Faur) a terminat pe locul 14.

(Sursa: www.dcnews.ro)Szőcs Emőke din Miercurea Ciuc, Tófalvi Éva din Harghita Băi. 
(Traducere după Farkas Aladár)

JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 2018

Cotrigășanu Cristina
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Acum 3 ani,  când 4 vom avea participanti, sau va fi sala 
persoane am început să frecventăm pe jumatate goală?!!!  Loránd ne-a 
sala, cu mişcări timide dar cu zis înainte o vorbă care ne-a liniştit: 
optimism, sincer, nu am crezut că „ nu cantitatea contează ci 
vom cunoaşte oameni aşa de calitatea”. 
minunati şi instructori consacraţi.  Am avut promisiuni din 
Am sărbătorit când am ajuns la 1 Corbu, Tulgheş şi Topliţa. Când 
an de mişcare!!! Ne-am dat seama lumea a început să vină, sincer vă 
că sportul ne ajută fizic, psihic, spun că număram câte persoane 
conectează oamenii. S-au legat intră în sala mare a Casei de 
frumoase prietenii . Cultură. Au venit persoane la care 

Evenimentul din data de 23 nici nu ne aşteptam. Pozele vorbesc 
februarie de la Casa de Cultură a de la sine. Am avut sala plină de 
oraşului Borsec, l-aş putea cataloga ca un eveniment care a avut oameni voioşi si bucuroşi care au creat o admosferă incredibilă. Au 
succes. Pentru noi, organizatorii, a fost un vis devenit realitate. Iar cel fost participante de peste tot, chiar şi din Hoghiz.
care ne-a îndeplinit visul a fost Instructorul Gergely Loránd. Chiar i- Evenimentul, din punctul meu de vedere a avut succes, şi a 
am spus şi lui...”e incredibil ce efect ai asupra oamenilor la cei 21 ani ai fost primul eveniment de genul acesta din oraşul Borsec. Participanţii 
tăi!”. El a acceptat invitaţia noastră la Borsec, ne-a îndrumat în s-au simţit extraordinar, mă uitam la ei cum savurează fiecare 
organizarea acestui eveniment. Am avut susţinere şi din partea unor mişcare . 
oameni minunaţi care ne-au ajutat din Borsec. Sala a fost pusă la Aşa succes a fost că, deja Loránd a primit invitaţie şi la Topliţa 
dispoziţia noastră de D-ul Primar, sonorizarea de Mosneag Gellerd, pentru un nou masterclass. El a acceptat cu bucurie, deci ne vedem şi 
am avut ca şi fotograf pe Köllő Levente, Romaqua Group care ne-a acolo!
sponsorizat cu apă plată si familiile noastre care au avut răbdare cu Vă mulţumim tuturor participanţilor ca aţi venit la acest 
noi şi înţelegere. eveniment. Sperăm că se va repeta cât de curând!

Înainte de ora 16 aveam inima cât un purice, nu ştiam dacă 

Postul Mare este un demers existențial, este însoțirea lui Iisus Dumnezeu.
Hristos care urcă la Ierusalim, loc al împlinirii misterului Său de Postul Mare al aşteptării Învierii Domnului nostru Iisus 
pătimire, moarte și Înviere. Perioada Triodului ne amintește că viața Hristos poartă cu sine semnificaţia unui drum al virtuţilor, al unei căi 
creștină este o „cale” de parcurs, care consistă nu atât într-o lege de pe care odată parcursă ne redescoperim pe noi după spusa Sfântului 
respectat, ci în Însăși Persoana lui Hristos, de întâlnit, de primit, de Efrem Sirul, care zice că nu este important să vezi îngerii sau să vezi 
urmat. Dacă ar trebui să găsim un singur cuvânt care să sintetizeze vedenii despre Dumnezeu, ci să te vezi pe tine însuţi. Cu atât mai mult 
teologia și spiritualitatea Triodului, acesta ar fi: Crucea. Nu este devine important, într-o lume care nu mai pune valoare pe oameni, ci 
nevoie să adăugăm multe cuvinte. În această perioadă prepascală ar doar pe realizările lor exterioare, să descoperi că în tine trebuie să 
trebui să rămână un singur cuvânt, care este Crucea însăși. Pe Cruce construieşti cu adevărat valorile şi pe acestea trebuie să le aduci în dar 
Iisus a oferit pentru omenire jertfa vieții Sale (cf. Ioan 19, 25). lui Dumnezeu.

Postul Mare este numit şi Postul Paştilor, vedem că la ambele Duminicile Postului Mare nu sunt altceva decât aşezări în 
capete ale acestui post se află lumina: la început lumina pe care umbra binecuvântată a luminii Învierii şi pentru a recăpăta întru fel 
Dumnezeu a revărsat-o peste lume, la sfârşit lumina care izvorăşte sau altul dimensiunea căutării lui Hristos. A-L căuta pe Hristos este 
din mormânt. Între aceste două repere postul apare ca un drum al de fapt mesajul Postului Mare, a-L căuta şi a-L afla pe Hristos, pentru 
nostru prin lumină, pe parcursul căruia viaţa noastră se curăţeşte, se că nu postim doar de dragul de a posti, ci postim de dragul de a ne 
transfigurează şi se umple de strălucire, pentru ca şi noi, asemenea împărtăşi cu Iisus Hristos, de a trăi împreună cu El, de a gusta din 
sfinţilor din icoane, să ne putem îmbrăca în lumina Învierii lui viaţă în Hristos încă din vremea aceasta.
Hristos. Păresimile sunt un drum spre Golgota, care se poate străbate 

Aşa cum soarele a fost creat după trei zile, în acelaşi fel Hristos de către credincios numai într-o singură atitudine sufletească, cea a 
răsare din mormânt după trei zile, pentru a fi noul soare al lumii, care, penitenţei şi a mărturisirii.
împreună cu El, iese din întunericul morţii. Învierea descoperă Dacă noi mergem pe acest drum al Golgotei cu păcatele 
sensul lumii, care nu se mai îndreaptă spre moarte, ci spre noastre, facem mai grea suferinţa patimilor lui Hristos.
transfigurare, pentru a se împlini în lumina care va cuprinde „şi cerul, În concluzie, Postul Mare este vremea înţelepţirii şi 
şi pământul, şi cele de dedesubt”. În aşteptarea acestei preschimbări, îndreptării noastre, este timp de reculegere, de ridicare, de întărire 
postul este starea noastră de normalitate: înfrânare de la rău, fapte duhovnicească. Este vremea îndeplinirii chemării paradisiace, de a 
bune, asceză, trezvie, dar mai ales rugăciune curată şi neobosită, prin ajunge la asemănarea cu Dumnezeu.   
care inima noastră devine sensibilă la manifestarea luminii lui 

POSTUL MARE, URCUȘ SPRE ÎNVIERE

Pr. Nicolae Ciupudean

UN VIS DEVENIT REALITATE!!!

Bordanciuc Julianna
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Denumirea populară a lunii februarie – “Făurar”- provine de la de 2 februarie;
faur, adică timpul în care se ascut unelte, ceea ce sugerează începutul Martinii de Iarnă, de pe data de 1 februarie până pe data de 3 
pregătirilor pentru muncile agricole. Prin urmare luna februarie este februarie;
luna în care iarna începe să moară, iar primăvara începe să prindă Sfântul Haralambie, pe data de 10 februarie;
putere. Astfel, la sate, oamenii pregătesc uneltele pentru noul sezon Dragobetele, pe data de 24 februarie.
agricol. Totodată se spune despre luna februarie că este o lună a 

Conform tradiției, luna februarie este o lună capricioasă și tradițiilor legate de sfârșitul iernii și începutul primăverii, datorită 
nemiloasă, datorită fluctuațiilor de temperatură de la o zi la alta. Se faptului că se află la răspântia dintre aceste două anotimpuri.
spune că noaptea îngheață tot, iar ziua se dezgheață. Această “răutate” a Multe dintre superstițiile lunii februarie se leagă de vreme, astfel:
lunii februarie se vorbește că ar proveni de la faptul că acesteia i s-au Dacă în luna februarie nu există îngheț, atunci e semn că va fi mană în 
repartizat mai puține zile față de celelalte luni ale anului. decursul anului;

Sărbătorile lunii februarie sunt legate, în principal, de începutul Dacă în luna lui făurar apa curgătoare e caldă, atunci urmează 
noului an agricol, de bunăstarea casei și de sentimentul înălțător al un ger năpraznic;
iubirii, simbol al vieții și al schimbării. Aceste sărbători sunt Dacă în luna februarie nu vin ninsorile și viscolele, atunci vor 
următoarele: apărea la Paște;

Sfântul Trifon, pe data de 1 februarie; Dacă se întâmplă ca în februarie să tune, atunci la vară vor fi 
–   Întâmpinarea Domnului, Ziua Ursului sau Stretenia, pe data furtuni însoțite de grindină.

FEBRUARIE – O LUNĂ A IUBIRII

Cu ocazia acestui bal, copiii şi membrii Clubului de pensionari 
au sărbătorit împreună. La invitaţia doamnei directoare Weber Brigitta, 
pensionarii au mers în vizită la copii, ei aşteptându-i deja frumos 
costumaţi de bal mascat printre care era şi un clovn, un fotbalist, 
pompier, dansatoare spaniolă, vrăjitoare, prinţesă și alte costume 
frumoase. Fiecare copil s-a prezentat, au spus şi ce le place cel mai mult 
să facă şi despre cum îşi ocupă timpul liber. Iau parte la cursuri de 
zumba, taekwondo, de dans, de cântat. S-a creat o atmosferă plăcută, 
colorată, cu bună dispoziţie şi cu bunătăţi, au fost prăjiturele, 
rocăritoare pentru copii iar adulţii au putut servi câte un păhărel de 
vişinată sau ţuică de prune.

Cele două generaţii laolaltă au petrecut frumos şi s-au simţit 
foarte bine.

Nenumărate aventuri ascunse în paginile cărţilor îi aşteaptă pe 
micii exploratori. Lună de lună, într-un spaţiu cald şi prietenos, elevii 
expun jurnalele de călătorie în fascinantul univers al lecturii. Marţi, 20 
februarie, a fost rândul celor din clasa a V-a B.  Nu este nici pe departe o 
misiune uşoară, dar nici imposibilă. Ai nevoie de arme precum voinţa, 
curajul şi perseverenţa, de un prieten îngăduitor – TIMPUL şi de 
încredere în tine, destulă.

Pentru unii dintre elevi, aceasta a fost prima carte în limba 
română citită integral. Este o realizare importantă, atâta timp cât finalul 
activităţii a fost marcat de nerăbdarea de a împrumuta o altă carte 
aparţinând colecţiei din care cititorul avusese un volum sau de a prinde 
cartea interesantă, prezentată atractiv de către un alt coleg.

Interesant este că fiecare copil a desprins învăţături din paginile 
lecturate, deşi modalitatea de expunere a conţinuturilor a fost la alegere. 
Sperăm că activităţile care vor urma să fie din ce în ce mai consistente şi 
mai interesante, întru dezvoltarea competenţelor de comunicare în 
limba română, dar şi spre creşterea interesului pentru CARTE. 

BAL DE FĂRŞANG PENTRU COPIII DE LA FUNDAŢIA SFÂNTUL FRANCISC

https://www.traditii-superstitii.ro/februarie-o-luna-a-iubirii/

traducere după: Kolbert Tünde

LECTURA! MAI „ÎNALŢIˮCU O CARTE!

Prof.  Daniela Hângan foto:  Daniela Hângan 

foto:  Kolbert Tünde
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Căsătorii
Cseke Róbert – Baróti Ibolya                                     01.02.2018.
Nagy Norbert Csaba – Schiller Mónika Izabella     03.02.2018.

Decese
Ördög Catalina                                     13.11.1926. - 07.02.2018.
Mincsor Olga                                        01.11.1944. - 11.02.2018.

Matia Corvin (mai des Matei Corvin, în maghiară garda "sumanelor negre", pentru vitejia dovedită în salvarea de la 
Hunyadi Mátyás, în latină Matthias Corvinus, în germană moarte a regelui în bătălia de la Baia. 
Matthias Corvinus, în croată Matija Korvin; n. 23 februarie 1443, Originea românească a lui Matia
Cluj - d. 6 aprilie 1490, Viena), născut Matia de Hunedoara, Matia Corvin a fost fiul mai mic al lui Iancu de Hunedoara. 
cunoscut și ca Mateiaș în cronicile Moldovei sau Matei Corvin a Acesta a fost fiul românului Voicu, care în 1409 a primit de la 
fost unul dintre cei mai mari regi ai Ungariei. A condus Regatul regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, moşia Hunedoara. 
Ungariei între anii 1458-1490. A fost botezat după Sfântul Matia, Despre originile familiei lui Voicu istoricii discută cel puţin două 
apostol, nu după Matei Evanghelistul. ipoteze:imigranţi din Ţara Românească sau originari din mediul 

Viitorul rege s-a născut în 1443 la Cluj, ca al doilea fiu al lui românesc din Ţara Haţegului. Voicu a fost căsătorit cu o româncă 
Ioan de Hunedoara. din familia Mursinai. Deci ambii părinţi ai lui Iancu au fost 

Matei Corvin a domnit 32 de ani ca rege al Ungariei și români.
domnia sa a fost una dintre cele mai strălucite din istoria Ungariei. Până în 1439 Iancu de Hunedoara apare în documente sub 
Aristocrația de rang înalt însă nu s-a împăcat cu prezența lui pe numele Ioan Românul (Iohannes Olah). Iancu a fost căsătorit cu 
tronul Ungariei și a uneltit pentru a-l detrona. Conform legendei, Elisabeta Szilágyi, cu o unguroaică. În epoca respectivă nu conta 
marii nobili ar fi reușit să-și pună planul în aplicare cu ajutorul originea etnică, ci averea şi poziţia socială. Pentru nobilii care l-au 
reginei Beatrice, soția regelui. Medicul reginei îl trata de ales pe Matia ca rege al Ungariei nu a contat originea românească 
reumatism pe regele Matei otrăvindu-l cu plumb; astfel regele a lui Matia. Era nobil ca şi ei. Matia nu se ferea de originea sa 
Matei Corvin muri încet, de saturnism, înainte să ajungă la vârsta românească. Problema originii sale a devenit spinoasă doar în 
de 50 de ani. momentul în care a vrut să se recăsătorească cu cineva dintr-o 

Biblioteca sa, Bibliotheca Corviniana, era cea mai mare familie regală. Atunci i se reproşa că nu are origini regale şi i se 
colecție europeană de cronici istorice și lucrări filosofice și refuza mâna prinţeselor curtate. Pentru a răspunde criticilor că nu 
științifice din secolul al XV-lea, numărând peste 5.000 de se trăgea din sânge regal, a invocat originea romană a românilor. 
exemplare, fiecare exemplar valorând mai mult de 1.000 florini de Probabil că la el era o conştientizare a originii romane a românilor 
aur. datorită lecturilor sale. În orice caz nu îi erau străine ruinele dace 

Vorbea maghiara, italiana, croata, latina și mai târziu şi romane din apropierea reşedinţei din Hunedoara. 
germana, ceha, slovaca, precum și alte limbi slave. Regele Matei În consonanţă cu spiritul epocii, pentru a răspunde caselor 
este amintit și astăzi, în multe istorisiri și cântece populare, ca un regale care îi reproşau că nu are sânge albastru, la curtea lui Matia 
conducător foarte înțelept și drept. s-a conceput o legendă despre originea lui Matia într-o veche 

Matei Corvin a fost cel care a ordonat întemnițarea familie nobilă romană Corvina, ai căror urmaşi au venit din Ţara 
domnitorului Munteniei Vlad al III-lea (Țepeș), când acesta, Românească în Transilvania în timpul lui Sigismund de 
urmărit de armata otomană, i-a cerut ajutorul. Dar tot Matei l-a Luxemburg. Astfel s-a explicat şi prezenţa corbului pe stema 
ajutat pe Vlad să recucerească tronul Țării Românești (Valahiei) Hunedoreştilor. Începând cu Antonio Bonfini şi Pietro Ransano, 
de la Laiotă Basarab. care au promovat această „legendă” a originii aristocratice 

După ce Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei a încheiat romane a lui Matia, s-a folosit numele Corvinus (corb) alături de 
pacea cu Regele Cazimir al Poloniei, Matei l-a atacat pe Ștefan, dar Matia. De aceea astăzi se foloseşte mai mult numele Matia Corvin, 
a fost înfrânt în lupta de la Baia, oastea sa retrăgându-se, urmărită doar ungurii preferând numele Matia de Hunedoara (Hunyádi).
de cea a lui Ștefan, iar Matei a fost rănit în această luptă de trei Matia Corvin aparţine în aceeaşi măsură atât Panteonului 
săgeți și o lovitură de lance. Într-o diplomă emisă în 1469, Matia ungurilor, cât şi Panteonului românilor. 
Corvinul recompensa cu unele drepturi pe maramureșenii din   

ANIVERSAREA A 575 DE ANI DE LA NAŞTEREA LUI MATIA CORVIN

Sursa: www.wikipedia.orgşi www.historia.ro
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