
 
 
 
 

Dare de seamă al activităţilor Fundaţiei Nexus pe anul 2002 
 
 
 
 
 
 

1. 30 ian. – participare la Gala dansurilor populare (organizator Ansamblul Secuiesc „Harghita”) 
2. 8-10 febr. – zilele ceangăilor din Bălan – organizarea Fundaţiei Nexus 
3. 1-3 martie – participare la Festivalul dansurilor populare din Odorheiu Secuiesc. – ediţia a III.-a 
4. 8-18 martie – turneu în Republica Ungară în cadrul căruia am participat la Festivalul „Verbunk” din 

oraşul Derecske şi am ţinut 5 spectacole de câte 80 de minute fiecare la Budapesta 
5. 14 apr. – Nuntă pentru copii la Cârţa – coorganizator Fundaţia Nexus, cu participarea a 300 de 

copii din 4 localităţi 
6. 18-20 mai – primirea şi cazarea unor oaspeţi onoriaşi din Kőbánya – Budapesta 
7. 24 mai – spectacol dat cu ocazia zilelor satului Joseni 
8. 24-27 mai – participarea ansamblului Elevenek din Sândominic la un festival de ziua copiilor la 

Budapesta 
9. 25 mai – spectacol dat de ansamblul Ördögborda din Bălan la concursul de cultură generală 

„Kurutty” – faza pe ţară la Miercurea Ciuc 
10. 1-2 iunie – participare la festivalul Sóskut la Cristuru Secuiesc 
11. 15 iunie – spectacol dat de dansatorii de generaţia claselor I-IV  la sfârşit de an la Sândominic– 

organizarea Fundaţiei Nexus 
12. iunie – construirea unui zid de sprijin de 20m la imobilul fundaţiei din surse şi forţe proprii 
13. 7 iulie – participarea la „1000 székely leány találkozó” din Miercurea Ciuc 
14. 1-10 iulie – ansamblul Elevenek din Sândominic au participat la tabăra pt. Minorităţi din Homorod 
15. 13-20 iulie – Tabăra de dansuri populare din Bălan– organizarea Fundaţiei Nexus 
16. 6 august – spectacol dat de formaţia Ördögborda la Bălan 
17. 8 august – spectacol dat de formaţia Ördögborda din Bălan şi Elevenek din Sândominic cu ocazia 

zilelor comunei Sândominic 
18. 10 august - spectacol dat de formaţia Ördögborda din Bălan la Miercurea Ciuc în Cetatea Mikó 
19. 15-30 august – Turneu în Danemarca – 15 spectacole în 13 localităţi 
20. 8 septembrie – Festival de dansuri populare la Dăneşti – participare 
21. 14 sept. – Festival de dansuri populare la Sf. Gheorghe – participare 
22. 28 sept. - Festival de dansuri fecioreşti şi de cântece populare organizate de Fundaţia Nexus 
23.  27 – 29 sept. – Festivalul Botorka – coorganizare 
24. 29 sept – participare la „Festivalul Trotuş” din Lunca de Jos: formaţia Elevenek din Sândominic 
25. 3-6 oct. – Festivalul de dansuri populare din Gherla – ediţia a IV-a – participare 
26. 11-12 oct. - Festivalul de dansuri populare „Csillagocska” din Oradea – ediţia a I-a – participare  
27. 26-27 oct. – „Întâlnirea Caselor Dansului Populare” din Odorheiu Secuiesc– participare 
28. 10-11 noi. –   „Întâlnirea Caselor Dansului Populare” din Sf. Gheorghe– participare 
29. 17 noi. – Nunta pentru Copii – Organizată de Fundaţia Nexus la Sândominic 
30. 22 dec. – aniversarea d 5 ani de existenţă a Formaţiei Kékiringó din Odorheiu Secuiesc - participare 


