
Tavalyhoz képest két héttel hamarább nyitott téli sze-
zonnal és jelenleg is közel teltházzal üzemelnek Borszéken 
a panziók. Mik József polgármester az október végén beüze-
melt borvízfürdőnek és a modern és olcsó sízéslehetőségnek 
tudja be a sikert. De a fejlesztés fenntartásáért stratégiailag 
hiányzó beruházások ténye gondterheltté teszik az elöljárót: 
kormánytámogatás híján elakadhat a lendület.

Sikerrekordot jegyez Bor-
szék önkormányzata a jelenlegi 
téli turistaidényben: míg a tavaly 
december 31-én nyílt a szezon, 
csak fél pályával, idén már dec-
ember 14-én beüzemelt két mo-
dern sípálya – a harmadik január 
14-től fog. Egy tavaly január végi 
mérés szerinti számokat lekörö-
zik az ideiek már mostanáig is: 
napi átlagforgalom a sípálya fel-
vonón 5580 fő volt – ebbe nincs 
benne a felvonó nélküli pályákon lévő forgalom. Összehasonlí-
tásként: az elmúlt évi teljes szezonban az átlagszám 4432 volt.  
Amióta nyitottak, rengetegen voltak, majdnem minden nap tele 
volt a pálya. Ezt az éjszakai sízéslehetőség, valamint a kihelyezett 
webkamera (http://www.borszekisi.ro) népszerűsége is segíti.

Beüzemelt a sípálya lábánál elkészült szabadtéri korcsolyapálya 
is – amitől a turisztikai szezon izmosodása remélhető. Népszerű-
séget hozott a szolgáltatás adminisztratív ésszerűsítése, könnyítése: 
idéntől a kassza és sí kölcsönző a felvonó lábánál működik, a belép-
tető rendszerrel pedig idén áttértek teljesen az érintőkártyás, mág-
neskártyás rendszerre, így hamarább megy a beléptetés.

Mik József polgármester értékelése szerint a siker íve a téli 
turisztikai szezonban stabilan emelkedő: a 2011-2012-es szezon 
sokkal jobb volt mint a 2010-2011-es szezon, de úgy néz ki, hogy 
az idei még jobb lesz. 

Ezt szavatolja a fürdőtelepen október 27-én üzembe helye-
zett melegített-borvizes Ó-sáros fürdő: a sí-fürdő-szauna tár-
sítás a wellness-turizmus vonzó kombinációját rejti télire. A 
napi 50 férőhelyes fürdőben december 23-január 8 között 350 
fürdőző fordult meg, “és ez napról-napra nő” – tette hozzá Mik 
József, kiemelve: mindez olyan körülmények között emelkedő, 
hogy még mindég hiányzik a reklám, a  „promóciós kampány”.

Jövőkép szépséghibák: szálláshiány, étteremhiány
- Hargita megye tanácsának elnöke, Borboly Csaba nevez 

minket a régió lídervárosának, akár Maroshévíz ellenében, s az 
elmúlt években – most is - folyamatos támogatását élvezzük: ez 
meglátszik az eredményeinken. Viszont jövőtől hatalmas gond-
jaink támadnak, ha a bevonzott turistaszámot beruházási támo-
gatások híján nem sikerül minőségi szolgáltatással ellátnunk – 

mondta Mik József polgármester.
Kifejtette: félő, kereslet-kíná-

lati csapdába kerülnek az elakadt 
kormánytámogatások miatt, és 
éppen ezért rizikós nagy promó-
ciós kampányt folytatniuk, mi-
közben a turistaigény-mutatókkal 
meg a nagy összegek lehívására 
tudnának pályázni – ez csapda-
helyzetet, de mindenképp „stresz-
szes mérlegelést” eredményez. 
Kifejtette: félkész, és 2013 végére 

átadandó az összesen 6 millió euró értékű beruházás, a wellness- 
és gyógyfürdő-központ, mely a szaktárca támogatásával készült 
eddig – ám 3 millió euró még szükséges a befejezéséhez. „Ez eleve 
szorítás, hiszen végső esetben vonnánk be magántőkét, lévén, hogy 
a létesítményeket eddig mind a város üzemeli, tehát a profit is a 
városnak marad – magántőkével ez változik” – magyarázta Mik.

Ez a napi 700 fős kapacitású fürdőbázis nem viszont tartal-
maz saját komplexumon belül se szálláshelyet, se éttermet – ezért 
ezt a beüzemelés időpontjára biztosítani kellene. Borszéken a vil-
lák-panziók jelenlegi helyzete: 492 személy számára hivatalosan 
minősített szálláshelyet kínálnak, körülbelül 50 fő elszállásolása 
nem hivatalosan üzemel. Ezek viszont az eddigi forgalomtól már-
is leterheltek.

A nem hivatalosan működő szálláshelyek beminősítése straté-
giai cél: Borszéknek el kell érnie az 500 bevizsgált férőhelyet ahhoz, 
hogy az országos fürdővárosi minősítést megszerezze – a minősítés 
kedvezményes volna a működtetéshez, stabil, tervezhető szezonhoz 
(pl. nyugdíjas üdültetése rendszerébe való bekapcsolódás joga).

Vendégváró szakemberek: jelen- és jövőkép
- Jelenleg 80%-ban foglaltak folyamatosan a villák Borszé-

ken – mondta Bara Márton, a Muskátli panzió tulajdonosa, aki 
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» Az év utolsó rendes 
hAvi tAnácsülése «

» JAnuári rendes hAvi 
tAnácsülés «

Borszéken az önkormányzati testület december 19-én ült 
össze az utolsó rendes havi tanácsülésre, amelyet Benkes Zsolt, 
a polgármesteri hivatal alpolgármestere vezetett. A testület több 
határozatot fogadott el. Ezek közül a legfontosabb a költségvetés 
módosítása, kiegészítése, hiszen ebben a hónapban sincs elegen-
dő pénz a pedagógusok bérének a kifizetésére. A kapott 27 ezer 
lejből még időben kielégíthetőek az esedékes decemberi bérek. 
A Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium is átutalt 130 ezer lejt, 
amiből ki lehet fizetni még ebben az évben az új fürdő (Ó-Sáros) 
költségeit. A testület jóváhagyta - talán utoljára - az ingázó 
pedagógusok költségeit. Ez már a következő évben kétséges. 
Hét ingázó pedagógusunk van, akik Tölgyesről, Maroshévízről, 
illetve Bélborból ingáznak. Mindnyájan szakképzett pedagó-
gusok, akikre szükség van, az oktatás minőségének biztosítása 
szempontjából. Meglátásom szerint az önkormányzatnak jelen-
leg nincs lehetősége szolgálati lakást biztosítani, sem számukra, 
sem a leendő egészségügyi szakemberek részére.

A Borszékért Alapítvány évekkel ezelőtt vásárolt egy tűzol-
tó autót, amit hosszú huzavona után beíratott a forgalomba, és 
most használatra átadja az Önkormányzatnak.

Kellett módosítani néhány régebbi határozatot, illetve azok 
egy-egy paragrafusát pontosítás, kiegészítés végett. A testület 
beszámoltatta az általa működtetett Városfejlesztő céget. A 11 
hónapos mérleg alapján a cég nem veszteséges. Több új tevé-
kenységet is beindított: parkoló működtetése, a Kerek sport-
pálya üzemeltetése, kerékpárkölcsönző működtetése, illetve az 
Ó-Sáros fürdő beindítása. A cég statútuma azonban elnagyolt, 
több fejezet hiányzik belőle, ezért a következő tanácsülésig újra 
kell szerkeszteni és jóváhagyatni. Akkor, újra górcső alá vesz-
szük az egész 2012-es év tevékenységét. A helyi adók és illetékek 
listája bővült. Ezután, a 49 köbcentis robogók után is adót kell 
fizetni (arról nem is beszélve, hogy január 19-től, az új közleke-
dési kódex hajtásengedélyt ír elő).

Borszék is tagja a G. 10-nek, de amint menetközben kide-
rült, pályázni főleg a falusi önkormányzatoknak lehet, ezért ér-
telmetlennek, sőt fölöslegesnek tartja a testület, hogy évi 20 ezer 
lej tagdíjat kifizessen a fent említett társulásnak.

Január 23-án tartotta az önkormányzat rendes havi tanács-
ülését, amelyen 7 határozattervezetet fogadott el. Elsőként a ta-
valyi költségvetési deficit kiegyenlítését kellett jóváhagyni, ami 
1,1 millió lej. Ez a pénz létezett egy tartalék alapon. Erről kellett 
átutalni, akárcsak azt a 70 ezer lejt, amivel meg lehetett kezde-
ni az új pénzügyi évet. A kormány még nem hagyta jóvá az idei 
költségvetést, de működni kell, ahhoz pedig pénz kell. A testület 
jóváhagyta az iskola 2013-2014-es beiskolázási tervét, ami 3 óvo-
dai csoportot, 7 osztályt az I-IV-ben, 6 osztályt az V-VIII-ban és 4 
líceumi osztályt jelent. Ez eggyel több, mint az idei tanévben mű-
ködő osztályok száma. Öt személy kért és kapott adócsökkentést 
területre vagy épületre. Amennyiben havi jövedelmük nem éri el 
a 700 lejt, abban az esetben kérhetnek egy 15%-os kedvezményt. 
A törvény lehetőséget ad a tíz lejnél kissebb adóhátralék törlésé-
re. Ennek értelmében a jogi személyek 17,41 lejes tartozását, il-
letve a magánszemélyek 385,75 lejes össztartozását törölte a tes-
tület. Az idei évtől módosultak a helyi adók és illetékek. Cégek 
esetében 1,5%-al nőtt a területadó, 9%-al az épületadó, 16%-al 
a magánszemélyek területadója. Megjegyzem, hogy három éve 
nem emelkedtek ezek az adók és illetékek, és törvény írja elő, 
hogy háromévente kötelesek vagyunk az inflációval arányosan 
emelni ezeket az adókat. 

Jó úton halad a Fürdőtelep útjainak modernizálására kiírt 
pályázat, ami EU-s pénzből lesz kivitelezve (több mint 11 millió 
lej) egy 2%-os önrésszel. Kivitelezési határidő 12 hónap. Addig 
viszont be kell fejezni mindenik utcában a víz- és szennyvíz be-
kötését a házakhoz, addig aszfaltozni nem lehet.

// Farkas Aladár
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» ünnepek után «
A téli vakáció és a téli ünnepek alkalmával  sok vendég jött 

Borszékre síelni, szánkózni, vagy csak kikapcsolódni a dolgos és 
sokszor fárasztó hétköznapokból. A turisták egyik leggyakoribb 
kérdése: mit lehet csinálni Borszéken?  Az idén nem kis büszkeség-
gel mondhattuk, hogy sízés után, előtt, netán helyett mártózzon 
meg az Ó-Sárosban, kényeztesse magát borvízfürdővel, szauná-
val, masszázzsal. Borvizes fürdővel nem mindenhol rendelkez-
nek! Mint már arról a decemberi számban is beszámoltunk, a 
sízés, fürdő  szolgáltatta szórakozás mellé az idén a Vendégvárók 
Szövetsége négynapos programot is kínált a vendégeknek. Ünnep 
után arról kérdezősködtem, milyen fogadtatásra találtak az egyes 
programok a vendégek részéről. Egyértelmű, hogy  jónéven veszik 
a programkínálatot, még ha nem is kívánnak résztvenni minde-
niken. Legnagyobb visszhangja a Szilveszteri hóünnepélynek volt, 
amit a Síegylet bonyolított le az év utolsó napján. Olyannyira jó 
volt a hangulat, hogy estig zeneszóra síztek a jelenlévők. A bemon-
dó Oprea Marius profi módon vezényelte le a rendezvényt. Az 
összes emléklap és csoki gazdára talált. Köszönet a Síegyletnek a 
szervezésért. Nagy sikere volt a Rikiben rendezett óév-búcsúztató 
diszkónak, akárcsak a svédasztalos szilveszteri bulinak. Dícsérték 
a gazdag kínálatot és az ízléses tálalást. A Fitness panzió vendégei 
nagy lelkesedéssel sajátították el a kürtőskalácskészítés tudomá-
nyát, díjazták a legfinomabb és a legszebb kürtőst, nagyra érté-
kelték a friss disznótoros finomságokat. A vendégek megnézték 
a helyi  színtársulat kabaréját és elismeréssel nyilatkoztak az elő-
adásról. A  Korona vendégeinek is ízlett a magyaros bográcsgu-
lyás. A január 1.-i szilveszteri focikupára benevezett két csapatból 
az egyik a mérkőzés előtt visszalépett, így csak a Roua-Harmat 
panzió vendégei frissültek fel az átmúlatott éjszaka után a sport-
csarnokban. Az új  év első sétáján találkoztam a Nosztalgia panzió 
lovasszánjával: vendégeket szánoztatott. A bundába, meleg taka-
rókba bugyolált kiscsapat vídáman integetett a gyalogosoknak. 

Nem kérdeztem meg mindenkit, a beszámoló nem tel-
jes. Olyan hangok is voltak, amelyek kevesellték a sípálya és az 
Ó-Sáros ünnepi nyitvatartási programját. Én személyesen ör-
vendtem volna, ha helyenként (pl. Faló és Ezüstfenyő környéke, 
Ó-Sáros) háttérzeneként karácsonyi énekek, kolindák szólnak, 
ezzel is fokozva az ünnepi hangulatot. De visszatérve a témához: 
szilveszteri program és annak fogadtatása. Elmondhatjuk, hogy 
programra  szükség van.  Tanulságként  megfogalmazható, hogy 
idejében, már december elejére készen kell legyen és minden le-
hetséges módon  (rádióban, újságban, a jelentkező csoportoknak, 
stb.) terjeszteni kell, hogy a kedves vendég előre tudja, hogy mire 
számíthat. Oda kell figyelni a kivitelezés, a lebonyolítás minden 
részletére. Ha meglepetés is van, az annál jobb!

 ***
A Vendégvárók Egyesülete októberi közgyűlésén tisztújítás 

volt: Kelemen Levente, Sárpátki Melánia, Borsi Gyöngyi és Mol-
nár Rozália kapott megbízást a tagság részéről az egyesület vezeté-
sére.      // Kolbert Tünde

a 2002-től hivatalosan bejegyzett (2000-től működő) Borszéki 
Vendégvárók Szövetsége nemrég leköszönt elnöke. 

Bara Márton elnöki tapasztalata szerint a sajtóból értesül 
a kínálatról a vendégek zöme, valamint a már itt járt vendégek 
ajánlására jönnek jelentős százalékban az újak. Bara szerint 
figyelemre méltó részadat, hogy a jelenlegi telített szezon úgy 
siker, hogy értesülése a környékbeliek- és borszékiek elenyésző 
számban veszik használatba a fürdőt. Nemzetiség szerint a ven-
dégek javarészt Moldáviából érkeznek, ám a román turisták szá-
ma hatványozódott.

Kelemen Levente jelenlegi elnök, több gondot-veszélyt ész-
lel. A tavaly még Amerikában, a világ legerősebb hotellánca al-
kalmazottjaként dolgozó fiatalember úgy látja: gond a reklám-
hiány és a szolgáltatások differenciáltságának hiánya (minden 
villa egyforma, nincs sajátosságuk, „specialitásuk”), de az általa 
átvett szövetség tagjainak hozzáállása is problémás, hiszen a 33 
tagból 8 jelent meg a legutóbb összehívott ülésen. 

- Szilveszterre igyekeztünk gazdag programot szervez-
ni, szánozással, disznóvágással, és a visszajelzések nagyon jók, 
mondta az elnök. Jelezte: év végén egész Romániában szerző-
déskötési körutat tett a borszéki ajánlattal, és azt tapasztalta: az 
ügynökségek jelezték, a Prahova-völgyét „megunták” a turisták, 
szívesen jönnének Borszékre, „de több napra elegendő attrakci-
ót, programot várnak, és mindenben minőségi szolgáltatást, és 
az is gond, hogy nagyobb létszámú csoportoknak nem kedvez, 
ha több villában szétosztva tudjuk őket elszállásolni”.

Megoldás: politikai erő, lobbi, EU
Mik József a megoldást a kormányzati stratégia Borszéknek 

kedvező alakulásában látja: Elena Udrea minisztersége idején került 
be Borszék (Szulinával és Herkulesfürdővel) abba a „pilot-program-
ba”, amely a szaktárca kiemelt figyelmét ígérte a három fürdőváros 
teljes rehabilitálásáért. Ennek része a sípálya és a wellness-központ. 
Ám a politikai helyzet veszélybe hozhatja a lendületet.

- Azt remélem, hogy az RMDSZ-képviselet, a soraiba ke-
rült borszéki Moldován József, aki Gyergyó-Keresztúr-Sóvidék 
térség választókörzet képviselője, tesz Borszék érdekében. A 
képviselő úr különben erről a decemberi területi kampánykiér-
tékelőn is nyilvánosan biztosított. A kulcs, vagy eszköz, a bor-
vízilleték arányos visszaosztása lehet, vagyis a „borvíztörvény”: 
azt kellene törvényalkotás szintjén korrigálni, hogy a világhírű 
borszéki borvíz után, a helyi borvíztöltő által az államkasszába 
befizetett illetékből visszaosszanak fejlesztésre a városnak is. Ez 
az összeg havonta akkora ugyanis, mint Borszék város egész évi 
költségvetése – mutatott rá a polgármester.

Borszéken 2008-2012 intervallumban többek között Har-
gita Megye Tanácsa, kormányzati- és európai pályázatok révén 
Millenium-park, Napfürdő-kilátó, Ó-sáros fürdő, sípálya épült, és, 
mint ismeretes, a következő EU-s pályázati időszak 2014-ben kez-
dődik.   // Gergely Edit /Borszék, január 10.

» Borszék 2013 ... «
folyatás az 1. oldalról
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» szülinApi számvetés «

» irodAlmi est A Fitness pAnzióBAn «

„Boldog, boldog, boldog
Születésnapot,

Kívánjuk, hogy legyen még
Sok ilyen szép napunk!”

 
Eképpen szólt a dal, 2012 január 6-án, így igaz. Pont egy év-

vel ezelőtt születtünk 2011 december 30-án. Habár ugyanabban 
az órában születtünk, (nemre és méretre való tekintetre számol-
va), különbözünk. Amiben nagyon hasonlítunk: az a komoly 
akarat. Most mar úgy illik, hogy nevünket is megmondjuk: mi 
vagyunk a  ,,LÉGY KOMOLY” színtársulat. A bemutatkozáson 
már túl vagyunk, hisz már többször is találkoztunk, reméljük 
maradandó emlékekkel. Gondolom, felemelt fővel és bátran el-
mondhassuk, hogy már sok nézőnk szívébe beloptuk magun-
kat. Ez volt elsődleges célunk is, hogy  ebben a rohanó és fá-
sult életben, a szürke hétköznapokban becsempésszünk egy kis 
életvidámságot, maradandó emléket, és reméljük nem utolsó 
sorban lelki feltöltődést. Ha már számvetést készítünk, elmond-
hatjuk, hogy ez volt a tízedik előadásunk. Igen, a tízedik, egy 
év leforgása alatt. Itthon (hazai pályán) Borszékon először 2011.
december. 30-án adtuk elő a kabaréműsorunkat, amelyiket 2012 
január végén közkívánatra újra előadtunk. Eközben meghívást 
kaptunk több közeli helységbe, hogy fellépjünk.  Eleget téve a 
meghívásoknak felléptünk Újfaluban, Orotvában és Ditróban 
a tisztelt közönség nagy örömére. Következett a húsvéti előadá-
sunk, majd az anyáknapi tisztelgés. A nyári szünet után váloga-
tott darabokkal felléptünk a ,,KATALIN BÁL” előtt,  majd jött 
a Mikulásjárás a kultúrotthonban. Az évet egy teljes új műsor-
ral zártuk, reméljük a tisztelt borszéki nézőink nagy örömére. 
Bocsássák meg nekem, ha kissé megszaladt a toll a kezemben, 
de úgy érzem, hogy ezzel a beszámolóval tartoztunk önöknek. 
Nem hagyhatom szó nélkül azt sem, hogy ennek a ,,KOMOLY” 
színtársulatnak van egy állandó és közkedvelt ,,DNS” zenekara. 
Köszönjük nekik, hogy kitartottak mellettünk, sőt a három ha-

zai pályán kivüli fellépésünkön is helytálltak és színessé  tették 
előadásainkat. Az előadások utáni nézői visszajelzések  pozití-
vak, így nekünk is ez  nagy elégtétel. Dícséretek, kritikák (pozi-
tív-negatív) útbaigazítások (jók-rosszak) is érték a színtársula-
tot. Köszönjük a jót is és a rosszat is, hisz egy jó színész levonja 
belőle a tanulságot és ezzel is fejlődik. Beszámolóm végére érve 
el kell mondjam, hogy ennek a kis csapatnak van egy lelki mo-
torja is, aki nem sajnálva időt, fáradságot, tesz azért, hogy örö-
met, kacagást, olykor sírást lopjon az emberek szívébe. E lelki 
motor neve : Mosneag Ilike. Köszönjük. Még csak annyit, hogy a 
sírást azért említettem, mert az anyáknapi műsorunk után (ami 
közös felállás volt a legkisebb  szereplőtől a legnagyobbakig), 
egy törzsnézőnk ezzel gratulált: ,,Ha akarjátok mi kacagunk, de 
ha úgy akarjátok, meg is tudtok síratni.” Hála Istennek, hogy 
jó nézőink vannak, akiknek köszönjük a sok-sok tapsot (vas-
tapsot) és az összetartásunkba bízva elmondhatjuk: ,,Színház az 
egész világ, csak játszani kell tudni benne.”

// Maradok  tisztelettel ,,G”,
a ,,Légy komoly” színtársulat tudósítója

Január 11-én, a Fitness panzióban, Borsi Gyöngyi és Nagy 
Zoltán szervezte irodalmi esten B. Osvát Ágnes munkáival 
ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Marosvásárhelyen élő  
szerző írásaival az Átalvető negyedévenként, Szekszárdon meg-
jelenő folyóirat hasábjain találkoztam először. Az irodalmi est  
gondolatát B. Osvát Ágnes három kötetének megjelenése sugall-
ta. „Ennyi lenne a világ?”című novelláskötete nagyrészt önélet-
rajzi fogantatású, szereplői között sok „ismerőssel” találkozunk, 
olyan figurákkal, akik környezetünkben is élnek, éltek. Két no-
velláját Sárpátki Ágnes és fia, Nagy Zoltán olvasta fel. „A gondo-
lat” című verseskötetből szintén Sárpátki Ágnes tolmácsolásával 
kaptunk ízelítőt. A harmadik kötet, „Magyar írók, költők tár-

saságában, az Átalvető fészekmelegében” a XX. századi magyar  
irodalom (olvasmányos, élvezetes) története, olyan irodalomtör-
ténet, amelyben az őket megillető helyen jelen vannak az erdé-
lyi magyar írók és költők is. A kötetben, melyet Borsi Gyöngyi 
ismertetett, olvashatunk két olyan erdélyi kulturális jelenségről 
is, mint a nagybányai festőiskola vagy a Marosvécsen létrejött 
Helikon íróközösség. Nagyon hasznos kötet minden tanulónak, 
aki magyar nyelv és irodalomból valamilyen megmérettetésre 
készül, de mindenkinek,aki  többet szeretne tudni az írók, köl-
tők életéről. Összegezve: jóhangulatú testnek  voltunk részesei, 
és három értékes kötettel lehettünk gazdagabbak.

// Kolbert Tünde
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» vArázslAtos kArácsonyi előAdás «
Zsúfolásig telt teremben előrehozott karácsonyi előadást 

tartott a Zimmethausen Iskolaközpont. Elsőként Benkő Éva 
gyerekei léptek színre, akik karácsonyi énekeket adtak elő. 
Őket Ballai Erzsébet pásztorjátéka 
követte. A román osztályok jellegze-
tes karácsonyi énekeket vittek színre, 
Moldovan Mariana vezetésével. A 
László Tibor vezette együttes ma-
gyar, román és angol nyelvű karácso-
nyi énekekkel szórakoztatta a nagy-
érdemű közönséget. A több mint 
másfél órás műsort a Ferency József 
vezette Cifrasarok néptánccsoport 
műsora zárta, amely magyarói nép-
táncokat mutatott be, a közönség 
nagy örömére. Igazi ünnepi hangu-
latot varázsoltak a gyerekek. Dicséret 

illeti őket is, meg azokat a pedagógusokat, akik betanították 
őket. A nagy színpadi előadást megelőzte egy-két osztály-
előadás, ahol a tanítónők az osztályterem intimitásában, de 

a szülők, nagyszülők jelenlétében 
adták elő karácsonyi műsorukat. A 
Borszéki Iskola Egyesület minden 
tanulót egy kis édességcsomaggal 
ajándékozott meg. A Mikulás cso-
magokat pedig az RMDSz-es városi 
tanácsosok ajándékozták az óvodá-
soknak és iskolásoknak. Közben a 
város arculata is karácsonyi: állnak a 
város karácsonyfái, úgy Alsó-, mint 
Felsőborszéken. A villanyoszlopo-
kon díszvilágítás, a város utcái, par-
kolói viszonylag ki vannak takarítva 
a hótól.       // Farkas Aladár

A tél a csend, a nyugalom időszaka. Hibernál a természet is. 
Ennek ellenére Borszék éli mozgalmas életét. Alig telt el a han-
gos szilveszter, amikor zsúfolásig megteltek a panziók, éttermek 
mulatozó vendégekkel, érkeztek a pravoszláv moldáviaiak, akik 
itt töltötték karácsonyukat és készülnek az újév köszöntésére.

Az újév második hétvégéje is mozgalmas volt. Pénteken 
könyvbemutató volt, a Fitness panzióban, ahol B. Osvát 
Ágnes három könyvét ismertették: egy verses kötetét, egy 
novellás kötetet, illetve az Átalvetőben megjelent írókról, 
költőkről írt irodalomtörténeti összeállítását. A ma már 71 
éves újságírónő, betegsége miatt nem lehetett jelen, a Nép-
újság munkatársa volt, illetve az Átalvető folyóirat irodal-
mi rovatának szerkesztője, jól ismert úgy Magyarországon, 
mint az erdélyi olvasók körében. A könyvbemutatót fia, a 
Borszéken élő Nagy Zoltán, Kolbert Tünde nyugalmazott 
könyvtárigazgató és Sárpátki Ágnes amatőr színművésznő 
ismertette, illetve szemelvényeket olvastak fel műveiből. 
A könyvismertető után az érdeklődők megvásárolhatták a 
szerző könyveit.

Szombat-vasárnap kutyaszán fogathajtó verseny volt, ame-
lyen 13 fogathajtó indult husky, malamut és szamojéd fajtiszta 
kutyákkal. A fogatokat, 2, 4, illetve 6 kutya vontatta. A hóvi-
szonyok ideálisak voltak a verseny lebonyolítására. A négy ver-
senykategória nyertesei: C1. Erdélyi Sándor, C2. Nagy Radu, D 
1. Ulesan Adrian és D 2. Kovács Attila. Borszék egyetlen ver-
senyzővel vett rész Molnár Sándor személyében, aki a C1 kate-
góriában indult. Tíz évvel ezelőtt Borszékről indult a kutyaszán 
fogathajtó verseny, Bodó István kezdeményezésére. Az idei ver-
seny szervezője a Forfun Egyesület, Laczkó Angi László vezeté-
sével. Őt segítette a borszéki polgármesteri hivatal, a helyi rend-

őrség és csendőrség. A verseny látványát növelte Parajdi Zoltán 
16 fogatos pályamegnyitása. Ő az egyetlen az országban, aki 
16 kutyával indul, népszerűsítve ezt a szép és fiatal sportágat. 
Amúgy alig 30 csapat van az országban. A következő versenyt a 
Gyilkostónál szervezik, majd Karácsonykő következik.

Vasárnap a gyergyói EKE tagjai jöttek Borszékre, hogy ki-
próbálják az itteni sípályát, illetve megmártózzanak a meleg 
borvizes fürdőben. A borszéki EKE tagok forró teával és áfo-
nya pálinkával fogadták kollégáikat. A sípálya minősége kitűnő 
volt, akárcsak a medence vizének hőmérséklete. Mindenki jól 
érezte magát.

// Farkas Aladár

» Borszék téli ArcA « Csak szél köszön

Vörös levéllel rám fagyott az ősz.
Ki lát, mondhatná:: rebellis halott.
Körül a tél fehér fészket rakott
azt lesve még, hogyan rabolna nőt.

A fényben lombom bíbor lobogó,
ezer versem: ezer vörös levél,
melyet, ha jön majd, fellapoz a szél,
a vad, örök szabadgondolkodó.

Mint régi bor, bódít a téli ég.
Elalszik Isten, s akkor megfagyott.
Egy meleg csillag vajon meddig ég!

A semmiség máig mért hallgatott?
Szél elköszön - marad a hallgatás,
néhány fagyos levél és semmi más.

Kamenitzky Antal 
2013. január 1.
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Évértékelőre kérte fel Hargita megye városai polgármestereit 
a Gyergyói Hírlap. Gergely Imre felelős szerkesztő kérdéseire 
Mik József polgármester Borszékről a következőképpen nyi-
latkozott:
- Kérjük értékelje,az elmúlt esztendőt, mi az, ami miatt emléke-
zetes marad ez az év?
Borszék fürdőváros történetében történelmi dátum a 2012.ok-
tóber 27.: ekkor üzemelt be Borszék első saját meleg(ített)vizes 
borvizes medencéje. A legelső, hiszen úgynevezett virágkorában 
is csakis hidegvizes medencék voltak itt. Hogy mit is jelent ez, 
mekkora erőt, turisztikai potenciált, azt az is jelzi, hogy az in-
ternetes helyszíni beszámolónkat-képriportunkat a beüzemelés 
napján több mint hétezer klikk érte a mikjozsef.wordpress.com 
oldalamon. Ez az egyik legfontosabb elért kívánalom a fürdővá-
rosi szabványhoz, tehát hatalmas „kézzel fogható” megvalósítá-
sunk ahhoz, hogy Borszék visszanyerhesse a szabványok szerin-
ti fürdővárosi besorolását – és az ezzel járó kezdvezményekhez 
és virágzási lehetőséghez is közelebb jutottunk. 
Emlékezetes maradt továbbá a Napfürdő-kilátó elkészüléséről. 
Megjegyzem: ezeket mind korabeli képeslapokon talált kinézet 
alapján terveztük újra – a részletek képsorozata megtalálható 
az említett honlapomon. Ennek az értékét máris látjuk abban, 
hogy erőre kapott a vendégellátó szolgáltatásunk: a gyönyörű 
tél is segít nekünk abban, hogy a térség legmodernebb sípályája 
mellett meleg-borvizes fürdőt, szaunát, gyógymasszázst ajánlva 
szinte teljesen beteltek a panzióink Szilveszterre.
- Számos megvalósítás történt, mi az, ami nem valósulhatott 
meg abból, amit idén szeretett volna kivitelezni?
A wellness-kezelőközpontunk átadása idén novemberre volt be-
ütemezve eredetileg – de előreláthatóan egy teljes évet csúszik. 
Nem politizálni akarok, de a román politikai élet, a nyári kor-

mányváltás az oka annak, hogy megálltak a fejlesztési pénzeink 
folyósításai. Mivel 3 millió eurós beruházást végeztünk eddig, 
és ez a fele a szükséges összegnek, a helyzetünk a következő: 
előbb annak kell megvalósulnia, hogy a hiányzó összeget lehív-
hassuk az illetékes tárcáktól. Ha ez nem sikerülne, kénytelenek 
leszünk magántőkét bevonni – és akkor a profit sem kizárólag 
helyben marad. De bizakodjunk, hogy az új kormány követke-
zetes marad a Borszék-Szulina-Herkulesfürdő kiemelt támoga-
tását célzó elvében.
- Mire számít, milyen éve lesz Borszéknak 2013-ban, mit ígér a 
város polgárainak?
Azt ígérem, hogy Hargita Megye Tanácsa, Borboly Csaba elnök 
kiemelt figyelmét 2013-ban is élvezzük: az elnök „lídervárosnak”, 
húzóvárosnak álmod bennünket – és ezért dolgozom én is. Te-
hát ezt a harmonikus építési üzemmódot ígérem. 2013 lesz az 
az év, amikor a város teljes, tehát 100%-os csatornázását átad-
hatjuk. És hát a wellness-avatónkkal napi hétszáz(!) férőhelyes 
szolgáltatóközpontot nyitunk – de ennek gyümölcse 2014-re 
érik be … Most azt ígérem: partner maradok minden jó ötlet-
hez, azt, nyitott vagyok a javaslatokra, kommunikációra, kriti-
kára: ehhez üzemeltetem a honlapomat a továbbiakban is. És azt 
is ígérem: az a fiatal értelmiségi réteg, amelyik idén már tapo-
gatózott, hogy „netán akadna munka újból Borszéken”, nos, ha 
Isten is így akarja: idén el is döntheti, hogy 2013 végére már ha-
zaköltözik. Ehhez változatlanul üzemeltetjük az ingyenes ház-
hely-biztosító programunkat. Tárt karokkal várjuk a Borszéket 
építeni akarókat – „építeni”, minden értelemben. Boldog új évet 
kívánok nekik, és minden kedves Olvasónak!

// (Megjelent a Gyergyói Hírlap December 26-i számában.)

» tárt kArokkAl várJuk 
A Borszéket építeni AkArókAt! « Interjú

» köszönöm, ó-sáros «
Ezelőtt két héttel a bal térdem, ahol sízés közben inszalag 

szakadást szenvedtem, napokig fájt. Eszembe jutott,milyen jó volt 
nyáron, mikor a Tündérkert feredőben áztattam és megszűnt a fáj-
dalom. Elmentem az Ó-Sárosba. 

Kellemes meleg volt és gyógyítgatni kezdtem a térdemet. Egy 
fürdő után már teljesen megszűnt a fájdalom, de olyan jól éreztem 
fürdés közben és után magamat, hogy  pár napig még minden nap 
elmentem. A  fürdőnek, szaunázásnak, masszírozásnak köszön-
hetően mintha újjászülettem volna. A szívem jobban  müködik, 
jól alszom, jó az általános közérzetem. Annyi ásványi só szívódik 
fel a bőrünkön keresztül és annyi lerakódás, szennyeződés távozik 
szaunázáskor! Nem csoda a jó közérzet. A bőr is selymes-bárso-
nyos lesz, nincs szükség arckrémre, testápolóra. A hideg-meleg-

vizes ásványvízfürdő  váltakozásával edződnek a vérerek,  javul 
az immunrendszerünk. Áldás ennek a településnek,hogy ilyen ás-
ványvize van, amely 3o-4o fokra felmelegítve sem veszít ásványisó 
tartalmából,  sőt ionizálható, ami fertőtleníti adalékanyagok hoz-
záadása nélkül. 

Kellemes a környezet, Jancsi és Betti jól masszíroz, fürdő, sza-
una és masszázs mindössze 35 lejért. Ha összehasomlítom, hogy 
50 lejért a szentgyörgyi sósfürdőben csak fürödni és szaunázni le-
het maximum 4 órát, nem találom drágának. Én szívesebben köl-
tök erre, mint orvosokra és orvosságra, és még sokkal kellemesebb 
is. Ne higyjenek nekem, próbálják ki!

// Borsi Gyöngyi
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» évnyitó portyA «» tudomány-technikA-
mindenkinek «

Új rovatot indítunk. Reméljük, hogy olvasóink érdeklődé-
sét felkeltjük, és kérdéseikkel hozzánk fordulnak.

Nagyon elterjedt lett pár éve a robbanásként terjedő 
Facebook. Rossz szájak szerint „aki nincs a facebook-on az nem 
is létezik.”

Mint minden alkalmazásnak, vannak előnyei, vannak hát-
rányai. Előnyei közt megemlítendő, hogy esetleg régen látott, 
majdnem elfelejtett ismerősöket lehet itt „felfedezni”,  azt is a 
számlájukra lehet írni, hogy minden okostelefonon, meg min-
den operációs rendszeren kifogástalanul működik.

Rövid története: Az oldal létrehozásának ötlete eredetileg 
Mark Zuckerberg egyetemi előkészítő iskolájának a Phillips 
Exeter Academy-nak, fényképes, nyomtatott, könyv alakú ki-
adványa volt. Ezek a könyvek már évtizedek óta közkedveltek 
voltak és használatban álltak a tanárok és a diákok számára. A 
Facebook története valójában 2003-ban kezdődött a Facemash 
nevű alkalmazás kidolgozásával. Adam D’Angelo, aki Mark 
Zuckerberg legjobb barátja volt a középiskolában, létrehozott 
az egyetemisták számára egy kezdetleges társasági oldalt. A 
programnak olyan sikere lett, hogy használóinak száma a szá-
zezret is meghaladta. A honlap népszerűségének hatására írta 
meg Mark Zuckerberg a CourseMatch programot, ami aztán a 
Facebook létrehozásához vezetett.                   forrás: Wikipedia

Ne felejtsük el az internet káros hatását, amely függőséget 
okozhat!

Példának okáért agyunk imádja az azonnali jutalommal 
járó ingereket - a technológia esetén ez az inger az újdonság 
ereje. A pszichológus szerint az ember a drogokhoz hasonló 
függőséget alakíthat ki az újdonság iránt.

Mindezzel párhuzamosan viszont agyunk minden koráb-
binál több stresszhelyzetben találja magát. A folyamatos e-mai-
lek, emlékeztetők, határidők és egyéb stresszingerek beindítják 
az adrenalin termelését, hogy testünk jobban kezelje a „küzdj 
vagy menekülj” típusú szituációkat. Igen ám, de a folyamatos 
stresszválasz végső soron agresszivitást, hiperéberséget és túl-
zott reakciókat eredményez.

// Összeállította Z. Ballai-Fokt Zoltán

2013. 01. 19-én megkezdtük az év első portyáját. A találkozó 
a szokásostól eltérően, 10-órára volt meghírdetve.

Elindultunk egy kisebb létszámmal (16 cserkész), de voltak 
köztünk újoncok is. Megmásztuk a frissen épített lépcsőket, és 
onnan átmentünk a Nádasba. Utunk az „Új úton” folytatódott, 
felmentünk az új napozóhoz, ami egyben kilátó is. Ott volt az 
első megállónk, ahol ettünk, ittunk ami a tarisznyánkban volt. 
A rövid pihenő után folytattuk utunkat, míg el nem értük a 
Foghagymást. Utunk folytatódott egészen a sípályáig. Az volt 
a főcélunk, hisz mindenki hozott szánkót vagy nájlont, és ezért 
kihasználva a pálya adottságait, mindenki kedvére szánkózha-
tott. Egy rövid szánkózás után, az erdő szélén tüzet raktunk, 
mindenki elővette a sütnivalót és kedvére sütött. A sütés után 
mindenki folytatta a szánkózást addíg, míg meg nem untuk.

Mindenki jól érezte magát. Köszönet Farkas Aladár csapat-
vezetőnek a csodás portyáért.

// Vaszi Roland, krónikás

FokhAgymás hAlFilé
Hozzávalók: 1 kg filézett hal, 0.5 liter tej, 4-5 cikk fokhagy-

ma, só, bors, olívaolaj (extraszűz, sansa olajat ne használjunk), 
zöld olívabogyó.

Elkészítés: A halfiléket 2-3 darabra vágjuk, majd a fok-
hagymákat beletörjük a tejbe, majd ebbe áztatjuk a halakat, 
legalább 3 órára. Sütés előtt sózzuk, borsozzuk. Kevés olívaolaj-
ban 3-3 perc alatt mindkét oldalán megsütjük. Kenyérszeleteket 
pirítunk ugyancsak olívaolajban, majd erre rátéve a halszele-
teket, felkarkikázott olívabogyóval kínáljuk. Adhatunk mellé 
muzsdéjt is, vagy kínálhatjuk majonézes krumplival.

(Zatoschil Ballai Fokt Zoltán)

FAKANÁL



Január 18.-án lezajlott Hargita megye első síversenye a bor-
széki sípályán, a „Borszéki Síegylet” szervezésében, szép, kiadós 
havazásban, időszakának megfelelően. A 89 versenyző nem pa-
naszkodott, s tette tiszteletét a pályán, óvoda-XII. osztály közti 
kategóriákban. 16x2 kapus, kétfutamos óriás lesiklásban részt 
vettek: Borszék, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, 
Székelyudvarhely és  Piatra Neamț versenyzői.

A kategóriák felosztása: óvodás lányok-fiúk, I-II. osztályos lá-
nyok-fiúk, III-IV.  osztályos lányok–fiúk, V-VI. osztályos lányok-
fiúk, VII-VIII. osztályos lányok, fiúk, végül a IX-XII. osztályosak. 
 A hibátlanul lezajlott verseny nyertesei a következők:
Óvoda-Lányok
 Faur Blanka  I.  Csíkszereda
 Kémenes Dorka  II. Gyergyószentmiklós 
 Márkos Mária  III. Borszék
Óvoda-fiúk
 Ádám Bálint László I.    Gyergyószentmiklós
 Szász Csongor  II.  Gyergyószentmiklós
 Fazakas Szabolcs  III. Gyergyószentmiklós
I-II. osztály, lányok 
 Hámos Roxana  I.    Maroshévíz
 Szajtok Bernadett  II.  Gyergyószentmiklós
 Kiss Anna  III. Székelyudvarhely
I-II. osztály, fiúk
 Balázs Szabolcs  I. Gyergyószentmiklós
 Mezei Nándor  II. Gyergyószentmiklós
 Pál Krisztián  III. Csíkszereda
III-IV. osztály, lányok
 Balázs Helga  I.    Gyergyószentmiklós
 Ferenczi Zelyke  II.  Gyergyószentmiklós
 Keresztes Andrea  III. Gyergyószentmiklós

III-IV. osztály, fiúk
 Vargyas Szilárd  I.   Gyergyószentmiklós
 Szász Lehel  II.  Gyergyószentmiklós
 Bencze Márton  III. Gyergyószentmiklós
V-VI. osztály, lányok
 Kopacz Bea  I.   Csíkszereda
 Benedek Boglárka II.  Gyergyószentmiklós
 Sándor Éva  III. Székelyudvarhely
V-VI. osztályos, fiúk
 Zöld Róbert  I.   Gyergyószentmiklós
 Ferenczi Apor  II.  Maroshévíz
 Bordi Alexandru  III. Piatra Neamț
VII-VIII. osztályos, lányok 
 Kopacz Zsófia  I.   Gyergyószentmiklós
 Lőrincz Réka  II.  Gyergyószentmiklós
VII-VIII. osztályos, fiúk
 Csendőr Gábor  I.   Székelyudvarhely
 Zsuzsics Adorján  II.  Borszék
 Marti Tamás  III. Székelyudvarhely
IX-XII. osztályos, lányok
 Binder Tímea  I.   Gyergyószentmiklós
 Ferenc Barka  II.  Csíkszereda
 Karácsony Renáta III. Maroshévíz
IX-XII. osztályos, fiúk 
 Bencze Attila  I.   Gyergyószentmiklós
 Hámos Hunor  II.  Maroshévíz
 Ambrus Norbert  III. Borszék

Minden dobogós oklevelet, érmet és helyezésének megfele-
lő kupát kapott.Gratulálunk a nyerteseknek, köszönjük a részt-
vevőknek a jelenlétet, a sportszerű együttműködést, további 
versenyeinken is szívesen látunk mindenkit. Sajnálatunkra, a 
már hagyományos „pityókatokány” az idén elmaradt.

Rendezvényeink részletei a www.schi-borsec.ro oldalon ér-
hetők el. A verseny támogatója: Borszék Város Önkormányzata.

Z. Ballai-Fokt Zoltán

8. oldal Források XVI./1. szám

AnyA köny vi hí rek

InformaţII de stare cIvIlă

Házasság – Căsătorii
2012-ben összesen 13 házasságot kötöttek.

Gratulálunk!   Casă de piatră!
Elhalálozások – Decese
Moldovan Ana  1937.07.12. - 2012.12.07.
Albert Ferenc  1952.06.o2. - 2012.12.11.
Szabó Magdolna  1928.11.o3. - 2012.12.29.
Kolozsi Ladislau  1954.08.16. - 2013.01.16.
Márkos János  1934.12.26. - 2013.01.23.
2012-ben összesen 35 haláleset volt.

Őszinte részvétünk! Nyugodjanak békében! - 
Condoleanţe!
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