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» STRESSZ. GERINC. ÖRÖMÖK. «
Ha három szóban kellene a borszéki évünk kilátásait össze-

foglalnom, felelős polgármesterként, ebbe a három kulcsszóba 
ránthatom össze a lényeget a tavaszunkra. Hogy miért? Vegyük 
sorra.

Stressz. Közpénzhiány. Nem vidámak a pénzügyi kilátásaink 
– ami a beígért összegeket illeti. Nehéz időszak jön – hiába bújnék 
el az ujjam mögé, hiába szépíteném, „hitegetném” a borszékieket: 
ígéretünk az van a kezelőközpont építésének a folytatására (ama 
bizonyos 3 millió euró szükséges beruházás kiutalására), de: 
konkrétum, még semmi. 
Az ígéret és valóság közöt-
ti stresszben táncolva sem 
ülünk tétlenül: csapatunk 
újabb és újabb tennivaló-
kat szeretne bevégezni, hát 
sorra vesszük a többi tételt 
a feladatlistánkon – illetve 
ama listánkon, amit elmúlt 
tavasszal, a választási kam-
pányban ígértünk – : azt 
látjuk, hogy szűkös a költ-
ségvetés. Nagyságrendet is 
adnék, hátteret kibontva: 
nem kaptuk meg a minisz-
tériumoktól azokat a pénze-
ket, amelyeket saját forrásainkból megelőlegeztünk, és amelyek 
érkezésére föltétlen számítottunk.  Egy körülbelül 1.200.000 le-
jes” lyukra” gondoljanak. 

Kissé olyan érzés, mint ha a türelmünket, idegeinket, hi-
tünket „tesztelgetné” valami megfoghatatlan, ígéretei tekinteté-
ben számon kérhetetlen, változékony kormányerő. Hát, próbál-
gathatja. Kitartunk, bizakodunk, be-beutazunk hivatásszerűen 
Bukarestbe, Csíkba – bárhová, ahol ismerik a tétet: Borszékünk 
tavalyig biztonsággal fellendülő jövőjét.

Gerinc. Székely zászló. Itt ülünk a kinyílt világ előtt: infor-
máció-ingerek mindenünnen az internetről, vélemények, cikkek, 
érvek, és verziók a történelemről. Cirkuszokkal lobogtatott zász-
lók. Mellveregetés. Székelykedésből vetélkedő. Feljelentgetők fi-
gyelemelterelése a reális (lásd első kulcsszavunk) problémákról. 

De bennünket ez mind nem érint. A székely zászló a borszéki 
városházán olyan természetességgel lengedez, évek óta, mint egy 

családtag. Semmi indulat nem verheti le onnét. Semmi felszólítás. 
Fenyegetés sem. Ott van – és ott fog maradni. Pont.

Örömök. Közösségépítés, utcaprojekt. Örömmel jelentem be: 
megnyílt a Nyugdíjas klubunk. Ezzel a közösségünk olyan tag-
jainak biztosíthatunk, szervezhetünk örömkeltő programokat, 
amelyet a bölcsesség, erő, hit tartalékainak és forrásának tudunk. 
Kívánom, találjanak kortalan örömet egymásban és kis közössé-
günk építésében! És hálás is vagyok mindazoknak, akik ebben ak-
tív részt, energiát, munkát fektetnek. Közösségünk megmaradá-

sának igazi ereje az egymás 
iránti figyelem, szeretet, és 
önkéntes munkavégzés.

Szintén öröm kategória: 
sikerült összeállítania csa-
patunknak az illetékes civil 
szervezetekkel egy olyan 
éves rendezvényprogramot, 
amely, főként a nyári turis-
taszezonra, minden hétvé-
gén háromnapos szórako-
zást biztosít. Nagy megvaló-
sítás ez, melynek gyümölcse 
várhatóan látványos is lesz. 
Annak a stratégiánknak a 
része: programkínálattal a 

közösségünk életébe is bevonhassuk a turistáinkat, akik ne csu-
pán egy „kihalt” város természeti csodáit élvezzék – és, főként: ezt 
ne csupán átutazóban –, hanem szórakozási lehetőséget is ajánl-
junk 2-3 napra. Jelentős teljesítménynek értékelem, hogy sikerült 
ezt összehangolnunk – és köszönet is a csapatmunkáért.

De öröm az is – kissé enyhítve az első, borús kulcsszót – : 
prioritásunk az „utas” pályázatunk elindítása, városunk útháló-
zatának javarészt kockaköves felújítására. Itt engedélyek beszer-
zésének bürokratikus huzavonája végeztével már érződne is a 
tavaszi szellő: a remény a jobbra. Ez is látványos feljavulást hoz a 
városnak – mindannyiunk komfortérzetének.

Végül, így, Nők Napja után is: az örömünk nekünk, férfi-
aknak – vagy  kislányos apáknak – , hétköznapokban sem lehet 
fikarcnyit se kevesebb, a csodáért, hogy az életet adni tudó erő 
létezik…

// Mik József polgármester
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» FEBRUÁRI RENDES 
HAVI TANÁCSÜLÉS «

Február utolsó napján tartotta az Önkormányzat rendes 
havi tanácsülését. Az alábbiakban vázolom a fontosabb témakö-
röket, határozatokat. A testület elfogadta a tavalyi év negyedik 
évnegyedére szóló pénzügyi jelentését. Mintegy 80%-ban sike-
rült az adókat, illetékeket begyűjteni. A kintlévőségek listáját a 
Lakástulajdonosok Szövetsége vezeti. Sok lakó nem fizette be a 
hőszigetekléssel, felújítással járó költségek rájuk eső részét.

A város legelőjéről faeladásra kerül sor, amelyet a helyi Erdé-
szeti Hivatal fog elárverezni. A kikiáltási ár 40 lej, illetve 150 lej, a 
fa minőségétől és a kitermelési helytől függően.

A testület elfogadta a közbeszerzésre kiírt munkálatok listá-
ját. Ezek megtekintehetők a Polgármesteri Hivatal hírdető táblá-
ján.

A tavalyi évben is sikerült néhány beruházást befejezni. 
Ezeknek aktualizált értéke bekerült a város közvagyonába.

A testület újabb személyeknek hagyott jóvá 15%-os adó-
csökkentést, illetve jóváhagyta az ingázó pedagógusok szállítási 
költségeit. Úgyszintén az önkéntes tűzoltók is bizonyos adócsök-
kentést élveznek a végzett munkájukért. Az önkormányzat végle-
gesítette a szociális mukát végzők munkalistáját.

A Fürdőtelep belső útjainak felújításának kivitelezési határ-
ideje 12 hónapról 18 hónapra hosszabítódik, és az Önkormányzat 
178.315+11.420 lejt kell önrészként befizessen. Végleges az a ta-
nácshatározatunk, amelynek értelmében a Romaqua Group Rt. 
megvásárolhatja a labdarúgó pályán lévő sportszállót, illetve az 
épület alatti területet.

// Farkas Aladár

A hónap utolsó napján megnyílt a nyugdíjasok klubja! Rég-
óta megfogalmazódott az igény egy ilyen klubra, egyrészt mert a 
nyugdíjasnak van  (leg)több  ideje, amit szórakozásra, kikapcsoló-
dásra fordíthat, másrészt népes társaság vagyunk. Nem ismerem a 
borszéki nyugdíjasok  létszámát, de feltételezem, vagyunk elegen  
ahhoz, hogy mi is valahol találkozzunk, beszélgessünk és külön-
böző közös tevékenységeket szervezzünk magunknak és esetleg 
másoknak is. Az Önkormányzat a kultúrotthon épületében ren-
delkezésre bocsátott egy szép, világos, bebútorozott  termet (a 
régi könyvtártermet).  Mik József polgármester és Benkes Zsolt 
alpolgármester biztosítottak, hogy a működéshez minden lehetsé-
ges segítséget megadnak. Az első találkozón, mely Antal Erzsébet 
lelkes közreműködésével jött létre (szépítette a termet, értesített, 
mozgósított, teát és aprósüteményt varázsolt az asztalra és még a 
virágok jelentésébe is bepillanthattunk általa), arról beszélgettünk, 
hogyan szeretnénk működtetni a klubot, milyen rendezvényeket 
szervezünk magunknak. Az kell egyértelmű legyen minden tag 
számára: tőlünk függ, hogy egy jóhangulatú, jól működő klubnak 
nyissuk meg az ajtaját! Ilyen értelemben fejtette ki nézeteit, elkép-
zeléseit és szórta optimizmusát Borsi Gyöngyi.

Kedves nyugdíjasok! Nem mindenkihez ért el a hívó szó, ezért 
leírom itt is: jőjjetek (megegyeztünk: egymás között tegeződünk), 
a klub mindenki előtt nyitva áll, pártállástól, kortól, nemtől, stb. 
függetlenül ! Együtt könnyebb, együtt vidámabb az nyugdíjasélet!

Következő, nőnapi találkozónk március 7-én lesz, melyre sze-
retettel várunk! 

// Kolbert Tünde

» NYUGDÍJASOK KLUBJA «

“Rózsaszirmok legyenek talpad alatt, 
Égi fény mossa meg arcodat. 
Angyalok vezessenek végig utadon, 
Kerüljön el bánat, fájdalom. ” 

“Soha a nőkről csúnyán ne beszélj,
nincs oly alantas asszonyi személy,
aki ne volna méltó tiszteletre:
hisz asszony nélkül férfi  nem születne. “ 

(Pedro Calderón)

A nő: tetőtől talpig élet. 
A férfi : nagyképű kísértet. 
A nőé: mind, mely élő és halott, 
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod; 
a férfi é; minderről egy csomó 
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó...” 

(Weöres Sándor) 

“Az élet zenéjét a nők adják, akik 
őszintén, minden feltétel nélkül 
fogadják magukba a dolgokat, hogy 
érzéseiken át szebbé alakítsák át 
azokat. “ 

(Richard Wagner) 

“A nő az a lény, amely végletes 
erejében és gyengeségében: 
képes elájulni, ha egy egeret 
vagy pókot meglát, és az élet 
legnagyobb rémületeivel sokszor 
rettenthetetlenül száll szembe. “ 

(Denis Diderot) 

Minden kedves hölgy olvasónknak boldog nőnapot kívánunk!



Források XVII./2. számForrások XVII./2. szám 3. oldal3. oldal

» „VASTEHÉN” BORSZÉKEN «
Kisvárosunkba is elkerülhetetlenül betör a XXI.század tech-

nikai vívmányainak egy-egy darabja. Az italautomaták, kávégé-
pek mellett,mindenki örömére, néhány hete városunkban megje-
lent  a  „vastehén” is. Aki még nem ismerné, ez nem más mint egy 
pénzzel működő tejadagoló automata. Szerkesztőségünket meg-
keresték a gép üzemeltetői: Bara Szabolcs és Rajz Tamás Hargita 
megyei vállalkozók.
Riporter: – Megkérem Önöket, hogy mutatkozzanak be, és kérem 
mondják el mivel foglalkoznak?         
Rajz Tamás: – Rajz Tamás vagyok, csíkszeredai lakos, két kislány 
édesapja. Ma már nagyon sok érzelmi kapcsolat köt Borszékhez. 
A város őszinte szerelmese vagyok, és nem mellékesen a családom 
fele idetartozik. A társam és jóbarátom, Bara Szabolcs, borszéki 
lakos és bizton állíthatom, hogy a szülővárosa hithű polgára. Vál-
lalkozásaink sokirányúak.
Riporter: – Hogyan jött az ötlet a „vastehén” üzemeltetésére és 
ezzel kapcsolatban az állattartásra, hiszen ezek nem illeszkednek 
tevékenységük főprofiljába?
Rajz Tamás: – Mindketten szeretünk itt élni és  
dolgozni, ezért állandóan keressük az. Mivel egy-
re nehezebb kikerülni  az üzleti csapdákat, olyan 
vállalkozásban gondolkozunk, ami  hosszú távon  
eredményesen tud működni, stabil üzletmenetet 
biztosít és produktiv.
Riporter: – Mit kell tudni a „vastehénről” a tisztelt 
vásárló polgároknak?
Bara Szabolcs: – A termék, amit forgalmazunk 
maximálisan ellenőrzött, 100%-ban házitej. A tisz-
telt  vásárlóink  bízhatnak a jó minőségben. A gé-
peket naponta friss tejjel töltjük fel és két naponta 
tisztítjuk, erre megfelelő, speciális szerekkel. A gép 
érmével és papírpénzzel is  működik. A betett pénz-
ből vissza nem tud adni, ezért mindig figyelni kell a 
pontos összeg bedobására és arra, hogy a vásárlók-
nál legyen elegendő edény, üveg, PET palack, hogy 
ne   adódjon veszteség. Az edények tisztak legyenek, 
főleg  a PET palack, ami esetleg csak ásványvizet 
tartalmazhatott, a megvásárolt tej minőségének 
megőrzéséért. A gépen található egy kis gomb, 
amellyel az edények cseréje esetén szabályozni lehet 
a   tej adagolását. Egyéb fontos információt (pl.tej 
hőfoka, aktuális ára) az automatán jól látható he-
lyen levő digitális kijelzőről lehet leolvasni.
Riporter: – Milyen utat kellett bejárni a gép enge-
délyezésekor?
Bara Szabolcs: – Sajnos hazánkban, és jellemző 
módon megyénkben is, a bürokrácia útjai nagyon 
rögösek. Mivel ez a tevékenység az élelmiszeripar-

hoz tartozik, számtalan engedélyhez kötik az  üzemeltetést.  Kö-
zel 6  hónapos munka eredménye, amiben benne van egy kisebb 
tejgazdaság elindítása is, Hollósarkán tehénfarm. Erre azért volt 
szükség, mert elengedhetetlen az őstermelői státusz.
Riporter: – Hogyan látják a jövőt, miben tudnak fejlődni,hiszen 
Borszék kisváros és így nem igényel sok  gépet?

Rajz Tamás:-Valóban a tejadagoló gépek területén korlátozot-
tak a lehetőségek. Ugyan van egy gépünk Maroshévizen is, és szá-
mítunk a konkurencia felbukkanására is,mégis valószínű, hogy 
igény szerint,  idővel  növelni fogjuk a gépek számát.

Igazi fejlődést az állattenyésztés területén szeretnénk  elérni.
Többen jelezték felénk befektetési szándékukat. Sajat tőke  

mellett pályázati lehetőségeket is megcéloztunk.
Célunk egy olyan mintagazdaság létrehozása, amely a kör-

nyék lakosságának munkahelyeket     biztosít  és példaértékű lehet 
a fiatalok számára, hogy itthon is érdemes merni, vállalni,   ma-
radni és küzdeni.
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» BETEGEK VILÁGNAPJA «

II. János Pál kezdeményezésére 1993-tól február 11. A BE-
TEGEK VILÁGNAPJA. 1858-ban ezen a napon jelent meg a 
Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lour-
des-ban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő for-
rás fakadt. E helyen 1864-ben templomot építettek, amelynek 
IX. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. Lour-
des-ban a zarándokok száma évente több mint félmillió és a ter-
mészetes módon meg nem magyarázható gyógyulások száma 
is több ezerre tehető. A világnap célja, hogy „Isten egész népe 
kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés 
megértését.”

A Gyulafehérvári Caritas csapata évről-évre ezen a napon 
megemlékezik a betegekről, azokról, akik fokozott figyelem-
re, segítségre szorulnak. Ebben az évben a Salamás-Borszék-
Tölgyes körzet február 14-én Borszéken tartotta a megemlékező 
ünnepséget, mely   szentmisével kezdődött. A tölgyesi plébános 
prédikációjában a  hittel megélt  időskor lehetőségeiről, esélyé-
ről beszélt. (Kiegészíteném: a betegség, minden megpróbáltatás, 
szenvedés mellett is alkalmat ad rendezni dolgainkat: bocsána-
tot kérni és megbocsátani, tisztázni a tisztázatlan kérdéseket, 
eloszlatni tévedéseket, rendet rakni önmagunkban és magunk 
körül. A betegség ugyanakkor próbára teszi a családot,  alkal-
mat ad arra, hogy megmutassuk: szeretjük és fontos nekünk be-
tegen, tehetetlenül is.) A szentmise keretében a jelenlévőknek  
kiszolgáltatták a szent kenetet, a betegek szentségét, figyelmez-
tetve, hogy tévesen tartják ezt a szentséget az utolsó kenetnek, 
s ezért indokolt esetekben elmúlasztják kérni a kiszolgáltatását. 
Mise után András Ildikó Caritas ápolási vezető szólt a gyüle-
kezethez, egy szép, alkalomhoz illő verssel kívánt egészséget, 

boldog életet. Bajkó Norbert diakónus   a 
saját “caritasos” élményeit elevenítette fel 
és kívánt türelmet, kitartást, odaadást ah-
hoz az áldozatos munkához, amit az beteg 
otthongondozó munkatársai végeznek. A 
gondozók csapata a Betegek Világnapja 
alkalmából egy  emlékképpel kedveske-
dett,  melyen azt olvashatjuk:”Aki hisz, 
soha nincs egyedül.” És hogy a lélek mel-
lett a test se szenvedjen hiányt, kaláccsal 
és teával vendégelték meg a jelenlevőket.

  Alulírott, kihasználom az alkal-
mat,  hogy legnagyobb elismeréssel 
adózzak embertpróbáló, magas hiva-
tástudattal végzett munkájukhoz, és itt 
is, a Források hasábjain, Isten áldását 
kérem mindannyiukra ! Ádám Paulá-
nak, a Salamás-Borszék-Tölgyes kör-
zet ápolási vezetőjének és csapatának, 

Jótündéreinknek, kívánok egészséget, boldogságot!
// Kolbert Tünde
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» BI-PI EMLÉKTÚRA «

» ADJ, KIRÁLY, KATONÁT! «

» FARSANGBÚCSÚZTATÓ BORSZÉKEN «

Sir Robert 
B a d en-Power, 
cserkész bece-
neve a Bi-Pi, ő a 
cserkészet meg-
alapítója. 1857. 
február 22-én 
született, és ka-

tonatisztként dolgozott. 19o7-ben a Brit Birodalomban megala-
kította a cserkészetet. 192o-ban megszervezték az első világta-
lálkozót (dzsemborit). Itt a világ főcserkészének választották. 
Négyévente szervezik ezeket a világtalálkozókat. 1933-ban 
Magyarországon, a Grassolkovich parkban szerveztek hasonló 
világtalálkozót. A brit hadsereg altábornagya 9 katonai könyv 
szerzője. A cserkészetről is írt 12 könyvet, magyarra is lefordí-
tották öt cserkészkönyvét. Ezek képezik számunkra az alapot. 
Erre építjük cserkésztevékenységünket. Évente megemlékezünk 
születésnapjáról, különböző megemlékező tevékenységeket 
szervezünk. Ebbe illeszkedik ez az emléktúra is.

Február 23-án 28 kiscserkész és cserkész gyűlekezett az 
alsóborszéki Emlékparkban, hogy fejet hajson Bi-Pi emlé-
ke előtt. Enyhe reggel volt, ezért biztunk abban, hogy cser-
készeink bekapcsolódnak ebbe az emléktúrába. Az útirány: 
Mosztdomb-Fülöp András patak-Tó. Az erdőben lévő nagy 
hó (47-53 cm) megnehezítette a haladást, ezért útközben több 
kisebb pihenőt kellett beiktatni. A csapat fi zikailag elfáradva 
ért célba. A ditrói Közbirtokosság legelőjén lévő esztenaház 
mellett van egy kis turista fi lagória, ahol megpihentünk, majd 
tűzet gyújtottunk és elfogyasztottuk hazulról hozott elemózsi-
ánkat. Megszárítottuk átázott ruháinkat, majd egy-két havas 
játék után visszaindultunk Borszék felé. A Fülöp András pata-
kán jó turistajelzés van (piros kereszt), és két kiépített pihenő-
hely, mellette szemétládával. Ez a kiépített jelzésrendszer ösz-
tönzőleg hat a gyalogos-, kerékpáros-, és lovasturizmusnak. A 
Közbirtokosság is ismertető táblákat helyezett ki a turistaút-
vonal mentén. Ez dícséretre méltó dolog.

// Farkas Aladár

Az idén nagyon rövidre sikeredett a farsang, alig öt hét 
(pontosabban 37 nap). Vegyes érzelemmel fi gyelem az esemé-
nyek zajlását. Székelyföldön erős néphagyományok kötődnek a 
farsanghoz. Minden településen vannak hagyományőrző cso-
portok, amelyek éltetik ezeket az évszázados hagyományokat. 
Megszervezik úgy település szinten, mint körzetenként, vagy 
esetünkben Hargita megye szinten. Sajnos Borszék lakossága 
annyira heterogén összetételű, hogy ezek a hagyományok nem 
élnek. Próbálkozások ugyan vannak a szokás újjáélesztésére, 
hiszen megszervezik a farsangbúcsúztatót úgy óvoda mint 
iskola szinten. Maszkokat készítenek, alakoskodnak, mulat-
ságokat szerveznek. A felnőttek kabarét mutatnak be, farsan-

gi bált szerveznek, de nincs Konc király, sem Cibere vajda, 
nincsen szalmabáb égetés vagy vízbedobás. A farsang fontos 
esküvői szezon volt, de napjankban nem tudok egyetlen la-
kodalomról sem ebben az időszakban. Nagyon felszínes ez az 
egész farsangosdi. Télbúcsúztatónak sem nevezhetjük, hiszen 
még javában dúl a tél. Talán ki lehetne használni sípályáinkat 
egy havas karnevál szervezésére, ami adott pillanatban kisré-
giónk egy jellegzetes rendezvénye lehetne, amelyre eljöhetne a 
Gyergyói-medence apraja nagyja. Évekkel ezelőtt a ditrói cser-
készek jégkarnevált szerveztek, ennek mintájára meg lehente 
szervezni a hókarnevált is. Talán legközelebb.

// Farkas Aladár

Iskolánkban hagyománya van a mesemondó versenyeknek. 
Egy nap, mikor a tanárnő kiosztotta az „Adj, király, katonát!” 
című könyvet, nagyon megtetszettek a mesék címei. Jól meg-
vizsgáltam a zöld és barna színű borítót.

Ahogy haza értem, el is olvastam az első mesét: „Mese a 
négy testvérről.” Két hónap volt a készülődésre való idő, ez alatt 
többször is elolvastuk. A verseny február 28-án volt, 12 órakor. 
28-an jelentkeztünk erre a versenyre. 6 csoport alakult, az álta-
luk választott névvel mutatkoztak be: Csillagok, Csillagvilág, Az 
5 cigány, Favágók, Vadászok és a Szilaj csapat. Az első verseny a 
zászlóbemutató volt, ahol mindegyik csapat bemutatta az általa 
készített zászlót, amelyen egy címer és egy himnusz állt. Ezeket 
a zsűri közös megegyezéssel pontozta. A következő verseny több 
kérdésből állt. Ha jól válaszolt, akkor  plusz pontot kapott, de ha 
a válasz nem volt jó, akkor ugyanannyi  pontot vontak le. Ezután 

egy kis játék következett, abban labdákat kellett dobni különbö-
ző pontszámú vedrekbe. Végül a zsűri összeadta a pontokat, és 
következett a díjazás. Az „Öt  cigány csapat” kapta az I. helyet 17 
ponttal. A II. helyezett a „Csillagvizsgálók” csapata  1o ponttal, 
harmadik a „Favágók” csapat volt, 10 ponttal.  A „Szilaj”, „Csil-
lagok” és „Vadászok” csapatok 9 pontot értek el. Ők tiszteletdíjat 
kaptak. Nekem az összes mese nagyon tetszett, de legjobban a 
„Csoda  a padláson”,  „A szeretet soha el  nem múlik”, a „Gala-
gonyabokor története” és „Az emberek varázsszere”  tetszettek. 
Sokat tanultam ebből a versenyből, de a legfontosabb  az, hogy én 
is kedvet kaptam a meseíráshoz. Legközelebb bemutatok egyet.

Köszönöm Ballai tanárnőnek, Farkas tanár úrnak  és Lőrinc 
Erzsébet tanító néninek, hogy megszervezték és lebonyolították 
ezt a versenyt.  

 // Elek Ágota, V.B. osztályos tanuló 
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CHILIS BAB (MEXIKÓI)
Hozzávalók:
Fél kg tarkapaszuly (előzőleg beáztatva, s megfőzve)
Fél kg darálthús (legjobb a marhahús!)
2 doboz kukorica
3 fej hagyma apróra vágva
2 szelet szalonna (ha zsírosabb a hús, egy is elég)
Fél liter paradicsomlé, vagy ennek megfelelő paradicsompaszta
1 púpos evőkanál kakaópor (nem tejbe való keverék), vagy 
ugyanannyi feketecsokoládé, reszelve
3 cikk fokhagyma
Chilipor (vagy a végén ízlés szerint „erőspista”)
Őrölt pirospaprika, só, bors (ezt nem kell sajnálni)
Csipetnyi morzsolt vadcsombor vagy oregánó
1 pirospaprika, 1 paradicsom (ha nyáron készül)
Kevés zsír

Elkészítés:
A szalonnát felkockázzuk, a hagymát úgyszintén a pirospapri-
kával, meg a paradicsommal együtt. A fokhagymát nagyon ap-
róra vágjuk, de nem törjük át.
Zsíron, a szalonnát kiolvasztjuk, majd a tepertyűt kiszedjük, 
félretesszük.

Rátesszük a hagymát, pirospaprikát, s kevés sóval üvegesre pá-
roljuk (nem feketére).
Beletesszük a darálthúst, s megborsózva, fehéredésig pirítjuk. 
Ekkor hozzáadjuk a fokhagymát, a sültszalonna darabjait, majd 
felöntjük paradicsomlével. Ha túl vastag, kevés vízzel pótóljuk. 
30 perc főzés után beletesszük a többi alkatrészt a kakaó meg a 
chili kivételével. Ha szükséges, tovább lehet pótolni a levet rajta. 
Főzzük még 15-20 percet.
A végén, óvatosan, hogy ne csomósodjon össze, beleszórjuk a 
kakaót vagy a reszelt csokit, ezután még 5 perc, már kislángon.
Tartalmas, sűrű étel a végeredmény, a kanál nem szabad megáll-
jon benne, csak lassan eldőljön.
Tálaláskor reszelt sajttal, chilivel, vagy erőspistával tálaljuk.
Jó étvágyat !

// Zatoschil Ballai Fokt Zoltán

FAKANÁL

Postaládánk, az e-mail
Az e-mail vagyis elekronikus levél, villámposta története 

előbb kezdődik mint a most ismert és sokak által használt inter-
net, pontosabban 1965-ben egy zárt rendszerben több felhasz-
náló közti üzenetküldés céljából.

Miután hálózatra is kényszerült, megkapta a ma is hasz-
nálatos @ jelet (1972) ami nem jelent mást, mint „felhasználó@
valahol.domain” – lefordítva: felhasználó aki valahol egy tarto-
mányban van, vagyis a kiszolgáló – szerver – gép neve.

Az internetes e-mail üzenetek tipikusan két fő részből áll-
nak: fejléc (header) – az üzenet rövid tartalma, a küldő címe, a 
fogadó címe, egyéb információk az e-mailről. A fejlécek általá-
ban tartalmazzák az alábbi mezőket: 

To: a címzett e-mail címe
From: kitől érkezett a levél
Subject: a level címe, röviden (ajánlott kitölteni)
Szövegtörzs (body) –  a levél tartalma csatolt állományok 

esetén maradhat üresen is.
E-mail címek típusai

Sok szolgáltató lehetőséget kínál előfizetett, névreszóló, 
bármikor azonosítható postafiókra. 

Ez legtöbbször benne van az internetszolgáltató ajánlataiban, 
az előfizetéssel együtt, majdnem ingyen. Mert az internet létfon-

tosságú lett, szinte kihagyhatatlan a modern kommunikációban.
A másik változata az ingyenes cím, amit a legnépszerűbb 

keresők is felajánlanak, ezek eredetisége megkérdőjelezhető mi-
vel bárki bármikor, bármilyen névvel bejelentkezhet, létrehoz-
hat akár fiktív címet is.
Jótanács
Mielőtt egy ismeretlen címzettől kapott levelet kinyítunk 
ellenőrízzük a következőket:
Feladó neve (ez meg kell jelenjen cím helyett) amennyiben hi-
ányzik, csak óvatosan bánjuk vele.
Csatolt állományok – kép vagy szöveg, kinyitás előtt amennyi-
ben gyanús, futtasuk végig a víruskereső programmal (kis idő, 
de megéri).
Amennyiben szöveg helyett valamilyen link – weboldalra mu-
tató hívatkozás van, aláírás, vagy érthető kísérő szöveg nélkül, 
azonnal töröljük a levelet. Vagy kérdezzünk rá a feladóra, a 
hívatkozás megnyitása nélkül!!
Egy ember kommunikál egy másikkal, mintha szemtől szem-
be állnának; mint egy dialógusnál. Itt általában az emberekkel 
való társalgás normál illemszabályai az érvényesek. 

// Z.-Ballai-Fokt Zoltán
Olvasóink kérdéseire, vagy az újság hasábain, 

akár a címemen válaszolok: ballaifokt@yahoo.com

» TUDOMÁNY-TECHNIKA-MINDENKINEK «
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Lezajlott 2013 február 23.-án a Lőrinc Pál síoktató nevéhez 
kötődő emlékversenyünk, minden kategóriában, a „Prücsök” 
pályán. Első verseny, amikor ezt a pályát vettük igénybe, kihasz-
nálva a teljes hosszát, adottságait. 120 versenyző nevezett be, 
Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Gyergyószent-
miklós, Maroshévíz, Piatra-Neamt és Borszék képviseletében.

Verseny végén a jelenlevőket, versenyzőket, kísérőket   meg-
vendégeltük a jólismert „pityókatokánnyal”, amelyet Antal Ká-
roly ismét kiválóan elkészített. Ezután díjkiosztás következett, 
a kicsik, XII. osztályig kupát, érmet illetve oklevelet kaptak, a 
felnőttek oklevelet. 
A végleges eredmény a bírói testület döntése alapján a következő:
Óvodás lányok:
Kémenes Dorka  Gyergyószentmiklós
Grápa Petra  Székelyudvarhely
Balogh-Lőrincz Bernadett Székelyudvarhely
Óvodás fiúk:
Ilyés Dániel  Székelyudvarhely
Szász Csongor  Gyergyószentmiklós
Mezei Botond  Gyergyószentmiklós
I – II osztályos lányok:
Kiss Anna  Székelyudvarhely
Walther Rebeka  Maroshévíz
I – II osztályos fiúk:
Balázs Szabolcs  Gyergyószentmiklós
Mezei Nándor  Gyergyószentmiklós
Szász Gergő  Gyergyószentmiklós
III – IV osztályos lányok:
Balázs Helga  Gyergyószentmiklós
Keresztes Andrea Gyergyószentmiklós
Ferenczy Zselyke Gyergyószentmiklós
III – IV osztályos fiúk:
Bencze Márton  Gyergyószentmiklós
Szász Lehel  Gyergyószentmiklós
Mikk Kolbert Edwin Borszék
V – VI osztályos lányok:
Benedek Boglárka Gyergyószentmiklós
Miklós Eszter  Gyergyószentmiklós
Kémenes Noémi  Gyergyószentmiklós
V – VI osztályos fiúk:
Zöld Róbert  Gyergyószentmiklós
Bordi Alexandru  Piatra-Neamt
Gábor Gellért  Csíkszereda
VII – VIII osztályos lányok:
Kiss Tímea  Maroshévíz
Lőrincz Réka  Gyergyószentmiklós
VII – VIII osztályos fiúk:
Walther Richárd  Maroshévíz
Pogonyi Hunor  Csíkszereda
Ilyés Attila  Székelyudvarhely
IX – XII osztályos lányok:
Binder Tímea  Gyergyószentmiklós
Karácsony Renáta Maroshévíz
Szabó Kinga  Borszék
IX – XII osztályos fiúk:
Keresztes Zsolt  Gyergyószentmiklós, Pályarekord: 
38,59 mp
Dezső Mátyás  Gyergyószentmiklós

Bencze Attila  Gyergyószentmiklós
20 – 29 éves hölgyek:
Szőcs Emese  Borszék
20 – 29 éves urak:
Csibi Zsolt  Borszék
Szőcs Szilveszter Borszék
Benedek Botond  Borszék
30 – 34 éves hölgyek:
Mikk Kolbert Nelly Borszék
30 – 34 éves urak:
Boros Barna  Székelyudvarhely
Fokt Alpár  Borszék
Straff Sándor  Borszék
35 – 39 éves hölgyek:
Lőrincz Krisztina  Gyergyószentmiklós
Pogonyi Enikő  Csíkszereda
35 – 39 éves urak:
Mikk Kolbert Mihály Borszék
Mihály Attila  Borszék
40 – 44 éves hölgyek:
Sándor Anna  Gyergyószentmiklós
Ballai-Fokt Gabriella Borszék
40 – 44 éves urak:
Baróti Zsolt   Marosvásárhely
Straff Károly  Borszék
Ferencz József  Borszék
45 – 49 éves hölgyek
Ferenczy Márta  Gyergyószentmiklós
Veres Piroska  Borszék
45 – 49 éves urak:
Elekes László  Gyergyószentmiklós
Karácsonyi Sándor Maroshévíz
Bordi Ioan  Piatra-Neamt
50 – 54 éves urak:
Virginás András  Borszék-Csíkszereda
Virginás Árpád  Borszék 

Köszönjük a résztvevőknek, edzőknek, kísérőknek, 
hogy itt voltak versenyezni!

A Borszéki Síegylet részéről, Ballai-Fokt Zoltán

» LŐRINC PÁL EMLÉKVERSENY 2013 «



Az idén sem maradhatott ki a havas hétvége a sípályán szervezett ver-
senyek közül, ami azt jelentette, hogy február 15.-én, meg 16.-án is volt 
síverseny.
A pénteki verseny a „Reménység” kupa volt, ezt a Síegylet által oktatott 
gyerekek számára szerveztük,  - délután 4 órától -, akik 23-an vettek 
részt, óvodától XII. osztályig. Megérdemlik, hiszen rendszeresen járnak 
edzésekre, és a tanulást sem hanyagolják el, ezért, ennek megfelelően 
részünkről kupát, érmet és oklevelet kaptak. Meg az ingyenes síoktatást.
Kitartást kívánunk nekik, sikert a tanulásban, és csak jó eredményt 
minden téren.
Nyertesek:
Óvodás lányok:
Márkos Mária Magdolna I. , Mihály Anett II., Zudor Larisa III.
I.-II. Osztályok lányok, fiúk:
Straff Graciella I., Fokt Viktor I., Z.-Ballai-Fokt Jenő II., Puskás Sza-
bolcs, Dícséret
III.-IV. osztályos fiúk:
Mikk Kolbert Edwin I., Szabó Ádám Örs II., Scaete Alexandru III.
V.-VI. Osztályos fiúk:
Váradi Csongor I., Metz Eduárd II., Gál Mădălin III., 
VII.-VIII. osztályos fiúk:
Fazakas Ákos I., Zsuzsics Adorján II., Székely Tibor III., 
IX.-XII. osztályos fiúk:
Amrus Norbert I., Lőrincz Norbert II., Gál Elemér III. 

Szombaton nagyszabású versenyen vehetett részt bárki, ezt az 
EMNT-gyergyószéki szervezete gondolta ki, a verseny lebonyolítását a 
Borszéki Síegylet vállalta fel. Ingyenes volt 2 óráig a sípályahasználat is.

Borszéktől Székelyudvarhelyig sokan képviselték a települése-
iket, ugyanis szép számban, pontosabban 139-en vettek részt, min-
den korosztályban, óvodától 60+ kategóriáig. Az utolsó kategóriában 
gratulálnuk kell Málnási Béla (Töhibácsi) síoktatónak is, aki már nem 
60+, hanem 70+, de fáradtságot félretéve oktatja a sízőket. 

Az akadálymentesen lezajlott verseny után, minden versenyzőt 
kíváság szerint megvendégeltek egy ebéddel, választani lehetett pityóka-
tokány, vagy bécsiszelet között.

A díjátadásnál Bákai Magdolna, az EMNT Gyergyószéki elnöke  
méltatta a természet szépségét, az egészséges életformát. Említette, hogy 
szeretnék folytonossá tenni a rendezvényt, vagyis, minden évben meg-
szerveződik.

Köszönjük a szervezőknek, versenyzőknek egyaránt! Megemlíte-
ném, hogy 17 borszéki szerzett díjat (érmet és oklevelet).
Győztesek:
Óvoda, lányok:

Kémenes Dorka I., Márkos Mária Mag-
dolna  II., Mihály Anett III.
Óvoda, fiúk:
Ádám Bálint I., Szász Csongor II., Szász 
Zoltán III.
I.-II. Osztály, lányok:
Hámos Roxana I., Saitoc Bernadett II., 
Hompóth Andrea III.
I.-II. Osztály, fiúk:
Balázs Szabolcs I., Mezei NándorII., Pál 
Krisztián III.
III.-IV. osztály, lányok:
Balázs Helga I., Tóth Emese II., Keresztes 
Andrea III.
III.-IV. osztály, fiúk:
Szőke Hunor I., Vargyas Adorján II., Szász 
Lehel III.
V.-VI. Osztály, lányok:
Tóth Krisztina I., Benedek Boglárka 
II., Miklós Eszter III.
V.-VI. Osztály, fiúk:
Zöld Róbert I., Bordi Alexandru II., Gá-

bor Gellért III.
VII.-VIII. osztály, lányok:
Kiss Tímea I., Lőrincz Réka II., Klemencz Ingrid III.
VII.-VIII. osztály, fiúk:
Molnár Erik I., Fazakas Ákos II., Székely Tibor III.
IX.-XII. osztály, lányok:
Binder Tímea I., Karácsony Renáta II., Szabó Kinga III.
IX.-XII. osztály, fiúk:
Keresztes Zsolt I., Bencze Attila II.,  Szőke Magor III.
19 – 30 éves hölgyek:
Szőcs Emese I., Gavrilă Izabella II.,  Polgár Xénia III.
19 -  30 éves urak:
Csibi Zsolt I., Zsuzsics Tihamér II., Ferencz József III.
31 – 45 éves hölgyek: Balázs Gyöngyvér I., Sándor Anna II.,   Lőrincz 
Krisztina III.
31 – 45 éves urak:
Keresztes Emil I., Straff Károly II., Balla Ferenc III.
46 – 60 éves hölgyek: 
Polgár Erika I., Veress Piroska II.
46 – 60 éves urak:
Elekes László I., Szabó Tibor II. Virginás András III.
60 év felett: 
Málnási Béla I.
Elérhetőségeink: www.schi-borsec.ro, valamit facebookon: www.
facebook.com/pages/Siegylet

A „Borszéki Síegylet” nevében, Z.-Ballai-Fokt Zoltán
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» HAVAS HÉTVÉGE BORSZÉKEN «
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