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» KÉPEINK ITTHONRA, S A LÁTOGATÓKNAK «

» HUSZONKÉT „ÉLETFA” BORSZÉK SPORTÉLETÉÉRT «

Az Erdélyi Magyar Televízió Borszékről indította a leg-
első adását a Látogató című műsornak, 
amit a Hargita Megye Tanácsa HargitaTv-
stúdiója forgatott városunkban még tavaly 
október végén. Néztem magunkat 21 perc-
ben, néztem a mozgóképeket, történetün-
ket: azt, ahogyan éledő, igazi, „Erdély leg-
híresebb fürdővárosa”-ként beszélnek benne 
rólunk. Jó érzés.

A film nézhető ezen írás megjelenésekor a 
borszekfurdo.ro avagy statiuneaborsec.ro hiva-
talos honlapunkon – de nézni nem elég. Hin-
nünk kell benne. És oda kell állnunk, mind, mi, 
borszékiek, hogy a Látogatóinknak is mind egy 
szálig jó érzés legyen itt lenniük, és jó legyen ránk gondolniuk, 
mielőtt visszatérnek. Többedmagukkal.

Így, polgármesterként, lemegyek a képek mögé, be a díszletbe, 
a napi kulimunkába. És onnan jelzem a tisztelt borszékieknek, hol 
tartunk éppen. Elkezdtük az Uzinei utcai villa felújítását. Lépés-
ről-lépésre haladunk, építjük vissza az arculatot. De ez egymagá-
ban nem elég. Nem csak az önkormányzaton múlik! Önökön is.

A villatulajdonosokon: felszólítottuk őket, fél év türelmi 
időt kaptak az ingatlanok karbantartására vonatkozó kötele-
zettségük élesítésére. Mert ez élesben megy, és mi nem nézzük 
karba tett kézzel, hogy romvillák „karcolják” a fürdővárosunk 
arculatát. (Nem nézhetjük végig görcsbe rándult gyomorral, 
hogy egy 21 perces filmből hány percet tölt ki egy TV-stáb a 

„hálás”romvilláink-témával. Az ErdélyTV stábja ezzel 
nem élt vissza, és ezért minden megbecsülésünk.)

Ugyanígy: az arculatnak az sem mindegy, hogy a ta-
vaszi nagytakarításunkban milyen hozzáállással dolgo-
zunk, hiszen e héttől bekapcsolódik az akciónkba az is-
kola, civil szervezetek, és Önöknek is itt a lehetőség egy 

kalákázó, közösségépítő csapatmunkára. Felkérünk 
mindenkit: nézzen körül lakóhelyén, és, mint jó 
gazda a birtokon (tömbház lakók is!), szervezzék 
meg a munkát és segítsenek. Más településeken 
azt tanácshatározattal írják elő, a nem teljesítőket 
pedig pénzbüntetéssel sújtják. Mi felkérünk min-
denkit: együttműködésre, a közös célért.

És mi is segítünk: nem győzöm ismételgetni, 
hogy minden civil szervezetnek a programjaira támogatásokról 
döntött idén a városi tanács. Gondoljanak arra, mit jelent, hogy 
az éppen hazaérkezett Czifrasarok táncegyüttesünket 5000 lej-
jel támogattuk, hogy Törökországban képviselhessenek ben-
nünket. A Tündérkert Virágai néptanccsoport pedig Bonyhád-
ra utazik május 1-3 között, és az utat szintén az önkormányzat 
állja. Hogy érzik: megtérül a befektetett erő? Éltetjük az értéke-
inket? Fejlődünk, a nehézségek ellenére? Összekovácsolódunk, 
és KÉPesek vagyunk lendületet venni városként?

És ez még csak a kezdet. Építsenek, hogy “visszaforgassuk” 
a Látogatóinkat, hogy visszaépüljünk. Hittel, reménnyel, mun-
kával. Saját magunkról, saját erőnkről alkotott képünk javításá-
val. Bizonyítva.    // Mik József polgármester

Három generáció sportteljesítményét díjazták a fürdőváros-
ban „A sportért, bázisfejlesztésért, fair-playért és az alkotá-
sért” – ezzel az ajánlással adott át a Hargita Megyei Sport- és 
Ifjúsági Igazgatóság képviselete Borszéken 18 személynek az 
Életfa Díjjal járó oklevelet, valamint ültetett a díjazottakkal 
együtt huszonkét tuját szombaton, április 20-án.

Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági 
Igazgatóság, valamint a Székely Fair-play Bizottság minden év 
tavaszán 22 gyertyatuját adományoz a Sportcity Fair-play ser-
leggel díjazott városnak, önkormányzatának, élsportolóinak 
és szurkolóinak, és a helyiek a parkban vagy a sportbázis körül 
ültetik el azokat. Lévén, hogy a 2012-es sportgálán Borszék ér-

demelte ki az év fair-play díját, a fürdőváros Kerek sportpályá-
ján gyűltek össze ünnepléshez és faültetéshez három generáció 
sportolói. A megyei tanács, a sportigazgatóság, a Székely Fair-
play Bizottság, valamint Borszék város önkormányzata szervez-
te díjátadón Mik József polgármester köszöntötte a díjazottakat, 
megköszönve a teljesítményüket, ugyanakkor az egykori pezs-
gő borszéki sportélet nosztalgiájával arra biztatta a jelenlévőket: 
a helyi ifjúság serkentésében, élsportolásra való rávezetésében 
mindannyian társuljanak az egykori és most aktív sportoló 
borszékiek, hiszen máris fellendülés érzékelhető e területen is a 
helyi sportlétesítmények (sportcsarnok, korszerű sípályák, sza-
badtéri műgyepes pályák) beüzemelésével.
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» ÁPRILISI RENDES HAVI TANÁCSÜLÉS «
Április 24-én tartotta rendes havi ülését a borszéki önkor-

mányzat. Ülésvezető elnök Pépel Antal, aki operatívan vezette 
a tanácskozást. Elsőként két lemondást kellett elfogadni: Móga 
Nándor betegségre, míg Szabó Noémi Csilla személyi okokra 
hivatkozva adta vissza mandátumát. Helyüket Bayka Gyula és 
Balázs Tibor foglalták akik eskütétel után a pénzügyi-, illetve 
szociális szakbizottságokban fognak dolgozni. 

A testület elfogadta egy szakbizottság személyi összetéte-
lét, amely arra hivatott, hogy a helyi sport-, kulturális-, ifjú-
sági- és vallási pályázatokat elbírálja. A Kájoni János Megyei 
Könyvtár jóvoltából a városi könyvtárunk adományként ka-
pott 72 kötetet 1.166,45 lej értékben. A testület ezt az adományt 
örömmel tudomásul vette és elfogadta. Újabb adócsökkentési 
kérést bírált el a testület (továbbra is várják az arra jogosultak 
kérését). 12 köbméter fa felhasználásáról döntött a képviselő 
testület. Ebből utcai bútor készül a város részére. Május else-
jén a magyarországi Bonyhádon Májusfaállításra kerül sor. Az 
idei fát Borszék adományozta, mintegy 38 m magas, és a város 
főterén állítják fel. Erre az alkalomra meghívták a borszéki 

Tündérkert virágai néptánc együttest és egy kétfős városi de-
legációt.

Megoldja a testület a hévízi járdaépítés igényt is. A testü-
let jóváhagyott 1.264,242 ezer lejt (mintegy 288.692 euró), ami 
biztonságossá teszi a gyalogosok közlekedését ezen az útszaka-
szon. Kivitelezési határidő 2013-2014. Közelebbről kezdődik a 
versenytárgyalás a munkálat elvégzésére.

Egy köztulajdonban lévő terület telekkönyvi megosztását is 
jóváhagyta a testület, így rajta lévő épület megvásárolhatóvá válik.

A képviselő testület meghallgatta a Városfejlesztési cég 
2012-es pénzügyi beszámolóját. Örvendetes dolog, hogy 9.489 
lej haszonnal zárták az évet. Elfogadtuk a 2013-as költségveté-
si tervezetet is, azzal a reménnyel, hogy jó és hatékony vezetés 
mellett ez a profit az idén nagyobb lehet.

A különféléknél Mik József polgármester úr tájékoztatott, 
hogy hulladék tűzifát lehet hozni az erdőből, anélkül, hogy az 
erdészet, a rendőrök vagy a csendőrök akadékoskodnának. 
Gondolom, hogy ez megnyugtató hír mindnyájunk számára.

// Farkas Aladár

» HUSZONKÉT „ÉLETFA” BORSZÉK SPORTÉLETÉÉRT «
A sportigazgatóság képviseletében Csíki András igazgató 

jelezte: az Életfa Díj megalapításával és más akcióikkal mindun-
talan fel kívánják hívni a figyelmet arra, hogy egy társadalom-
nak a sportélet legalább annyira fontos vetülete, mint a többi. E 
szemlélet erősítése és népszerűsítése a célja az igazgatóságnak 
Hargita Megye Tanácsával együtt – mutatott rá az igazgató sze-
mélyes köszönetét fejezvén ki a stratégiai támogatásért és part-
nerségért Borboly Csaba megyeelnöknek.

A Székely Fair-play Bizottság nevében dr. Balázs Sándor je-
lezte: a 22-es szám a két népszerű sport – a jégkorong és a lab-
darúgás – szabályzata szerint a bajnokságokra benevezhető játé-
kosok létszámát tükrözi, az „életfa” pedig maga a tuja: a kanadai 
gyertyatuját 1566-ban hozták Európába, és Révai nagy lexikona 
életfának nevezi. A bizottság köszöni „a néhai világvándor szé-
kelyeknek”, akik a múlt század elején Észak-Amerikából haza-
térve magukkal hozták a kis csemetéket. „Tisztelettel, sportba-
ráti szeretettel és nagyrabecsüléssel emlékezünk a mindenkori 
érmesekre, bajnokokra, a néhai elődökre, minden sportolóra. 
Az életfa a sportoló nemzedékek, oktatók, szervezők és támoga-
tók, a jóakaratú és becsületesen küzdő emberek emléke marad” 
– vallotta Balázs Sándor.

Az ünnepi pillanatokat követően díjosztók, díjazottak és 
családtagjaik közösen láttak hozzá a tujaültetéshez.

Mint az a munkálat közben készült villáminterjúinkból 
(lásd lenti linkjeinket) kiderül, Borszék élsportolói szerénység-
ből és kitartásból is példaképei a közösségnek: Vodă Costel sak-
kozó három éve önként, ingyenesen oktatja-mentorálja a bor-

széki iskolásokat a sakkozásra, ifj. Molnár Sándor pedig úttörő 
kutyaszános, az első saját fogattal rendelkező borszéki verseny-
ző, aki – egyelőre, a helyi önkormányzatot leszámítva, mecéná-
sok híján – szerény jövedelméből áldoz, ereje felett, a kutyaszá-
nozásra, sőt tizenkét éves Bernadett lányát is a sportágban való 
munkára edzi.

Díjazottak:
1. Farkas Aladár, testneveléstanár
2. Vodă Costel, sakk
3. Szőcs Gábor, sí
4. Virginás Árpád, sí
5. Szabó Tibor, sí
6. Ciortea Titus, labdarúgás
7. Metcz József, labdarúgás
8. Lukács Ferenc, labdarúgás
9. Ferencz Márton, labdarúgás
10. Adămuță Demian Daniel, labdarúgás
11. Tamas Marin Petru, labdarúgás
12. Puskás György, labdarúgás
13. Csibi József, labdarúgás
14. Molnár Sándor, labdarúgás
15. Ifj. Molnár Sándor, kutyafogat
16. Benkes Zsolt, labdarúgás
17. Cseke Ladislau, labdarúgás
18. Borszék város – Mik József, szervező, polgármester

// Hargita Megye Tanácsa sajtószolgálata

folytatás az előző oldalról
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» BORSZÉK AZ IDÉN ÜNNEPLI VÁROSSÁ 
AVATÁSÁNAK 60. ÉVÉT «

» ISKOLA MÁSKÉNT KÖRZETI CSERKÉSZ TURISZTIKAI 
TALÁLKOZÓ BORSZÉKEN «

1950-től Borszék Sztálin tartományhoz (Brassó) tartozott. 
1952. szeptember 24-25-én fogadta el a Nagy Nemzetgyűlés 
a Magyar Autonóm Tartomány létrehozását is tartalmazó 
alkotmányt. Az új közigazgatási egység 1953-ban jött létre. 
Megszülettek a rajonok. Borszék a maroshévízi rajonhoz 
tartozott.

Tíz évvel ezelőtt arról tudósítottunk, hogy településünk 
50 éve város. Idézek a Források 2003. júliusi számából: 
„Településünk viszonylag fiatal. Az első írásos dokumentum 
az 1700-as évekből datálódik. Igazi fejlődése a XIX. Század 
elején kezdődött, amikor a bécsi Zimmethausen Antal bérbe 
vette Borszéket Ditró- Szárhegy község közbirtokosságától. 
Önálló közigazgatási státust csak 1896-tól kapott, azóta 
vezeti a születési és elhalálozási jegyzéket külön.  Szőnyi Béla 
(kolozsvári egyetemi tanár) Borszék földrajza c. könyvében 
ez áll: 1953. augusztusától rajoni alárendeltségű várossá 
emelkedett. Jogosan, hiszen a fürdőtelep nemzetközileg 
ismert volt, infrastruktúrája megfelelt a követelményeknek, 

vezetékes ivóvíz, kiépített csatornahálózat, telefon, 
villanyvilágítás, két mozi, két könyvtár, művelődési ház, 
működő kezelőközpont, járó beteggondozó, szívkórház, 
szülészet, óvoda, iskola, járható utak és sétányok”. Működött 
a szénbánya, a borvíztöltöde új üzeme, a helyi rádiósítási 
központ. Egyszóval minden adott volt a városi ranghoz. 
Talán a lakosság alacsony lélekszáma nem volt elegendő, de 
szezonban ez a szám megtízszereződött, élénkítve a város 
kereskedelmi és kulturális életét.

2003-ban, a Borszéki Napok keretében a volt Erdészeti 
Hivatallal átellenben lévő parkot Millennium- park névre 
kereszteltük, és egy természetes mészkősziklára emléklapot 
tettünk a várossá alakítás 50. évfordulójára. Azóta ez a park 
újjászületett, egy igazi arborétum. Mellette egy kedves, kis 
játszótér, meg pergola (szabadtéri árnyékoló).

A város az idén is megemlékezik erről az évfordulóról.
// Farkas Aladár

Gazdag, tartalmas és színes program várta a gyerkeket. 
Minden oktatási ciklus külön állította össze a tevékenységi 
tervet, amelynek célja, hogy kötetlenebb formában 
foglalkoztassuk a tanulókat. A tevékenységek ne legyenek 
tankönyvszagúak, és feledtessük a számonkérést. Lévén, hogy 
nemrég volt Húsvét, összefoglaltuk a Húsvéttal kapcsoloatos 
tudnivalókat, népszokásokat, locsolási verseket, tojásmintákat 
elemeztek. Volt népdaltanulás, népi táncosok seregszemléje, 
sport és játéknap, kerámiai foglalkozás. Akiket a tudomány 
érdekelt, részt vehetett szórakoztató matematika- és földrajz 
tevékenységen. A közétkeztetés iránt érdeklődők vendéglátó 
egységeket látogattak meg, betekintve a kukták titkaiba, vagy ők 
maguk is főzhettek egy gulyást, illetve bontogathatták cukrász 
tehetségüket. A Borszék múlja iránt érdeklődők bejárták a várost, 
és felleltározták a település régi, hagyományos épületeit. Volt 
író-olvasó találkozó Kamenitzky 
Antal költővel. A gyerekek nemcsak 
hogy megismerték a Tündérkert 
legendáját, hanem előadták annak  
dramatizált változatát. 

Szerkesztettek iskolaújságot, 
gyakorolták a testápolás- és 
testszépítés technikáját.

Utolsó két nap a Gyergyó-körzet 
cserkészcsapatai Maros-hévízről 
és Gyergyóújfaluból Borszéken 
találkoztak egy kétnapos turisztikai 
találkozón. (Ditró és Remete 
az utolsó napon visszamondta 
jelentkezését). Bebarangolták a 
települést, megismerve annak 
fontosabb turisztikai látnivalóit. 
Vetélkedő formájában számot adtak 

Székelyföld történelmi és földrajzi ismereteikről. Sportvetélkedőn 
és akadálypályán mérték össze tudásukat. Térkép alapján kellett 
bejárniuk egy kb. 6 km-es területet, érintve több ellenőrző pontot, 
ahol cserkészismeretekből kellett számot adjanak. A rendezvény 
végén a résztvevők üdítőt, édességet, a cserkészcsapatok oklevelet 
és jutalomkönyvet kaptak, illetve egy pityókás tokányt. A közel 
50 cserkész felszabadultan, jóleső fáradtsággal fejezte be a 
kétnapos találkozót, azzal a reménnyel búcsúztak, hogy jövőre is 
megszervezzük ezt a tavaszi turisztikai találkozót. Remélhetően 
valóban maradandó élményekkel tértek haza

Az iskola másként program idei mottója: Tudj többet, légy 
jobb! Reméljük, hogy szórakozva ugyan, de többet tanultak, és 
jobbak is voltak, illetve lesznek!

// Farkas Aladár
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Nem  mindennapos eseménynek adott helyszínt Borszék az 
elmúlt napokban. Különböző országokból (Dél-Korea, Anglia, 
Skócia, Hollandia, Németország, Lengyelország, Oroszország 
és Románia) érkeztek képzőművészek a Muskátli panzióba, 
egy tíznapos alkotótáborba. Nem először jöttek Borszékre meg-
csodálni a tájat, a lerobbant és mégis gyönyörű 
épületeket. Nehéz  megérteni, hogy mi is vonzza 
ide őket, de ahogy értésemre adták, az ő csillo-
gó-villogó, rendezett, perfekt világuknak  pont 
az ellentéte Borszék, amelynek történelme, híres 
múltja ihleti őket.

Az évek során jöttek művészek Franciaor-
szágból, az Egyesült Államokból, Lettországból. 
Festettek, írtak regényt és verseket, fotóztak. 
Munkájukat a napokban próbálták bemutatni a 
borszéki közönségnek „Arta  contemporana”  cí-
men. Két kötetük is megjelent, melyeket Borszék 
ihletett: Inside zone (versek angolul és román 
fordításban) és Victor Ovidiu Rusu „Animalele” 
című könyve (próza).

 Mivel egy különleges táborról van szó,  jó 
lenne jobban mediatizálni, és a jövőben kibővíte-
ni, mert ez is felhívná a kiváncsi turisták érdek-
lődését kisvárosunk iránt (turistacsalogató volna).

 Én úgy látom, egy elég jó téli szezon után jól kezdődik a 
nyári szezon is,  mert  szinte már augusztusig foglalt a panziónk; 
gondolom, a többi szálláshely is, és sok turista fogja Borszéket 
meglátogatni a nyáron.

// Bara Márton, panzió tulajdonos

» A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA «

» NEMZETKÖZI MŰVÉSZTÁBOR BORSZÉKEN «

Az irodalom kedvelői az idén is megemlékeztek a magyar 
költészet napjáról. Felemelő érzés volt részt venni Maroshévízen 
Kamenitzky Antal borszéki költő társaságában a Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület és a Kemény János Alapítvány közös szerve-
zésében megrendezett felolvasó délutánon. A rendezvény nyi-
tányaként a Kemény János Gimnázium három diáklánya Jó-
zsef Attila, Márai Sándor és Reményik Sándor verseket szavalt, 
majd Sajgó István, a rendezvény egyik házigazdája, köszöntötte 
a megjelent költőket: Bajna György, Czirják Edit, Kamenitky 
Antal, Komán János, Pap Kin-
cses Emese. Bajkó Zsigmond 
maroshévízi költő bejelen-
tette, hogy megalakult a dr. 
Urmánczy Nándor Irodalmi 
kör, amelynek tagja a szintén 
hévízi Jári Hunor és a borszé-
ki Kamenitzky Antal. Minde-
nik meghívott felolvasott két-
két verset, illetve Pap Kincses 
Emese egy frappáns novellát. 
A rendezvényen szó esett a 108 
évvel ezelőtt született József 

Attiláról, illetve az 1900-ban, szintén ezen a napon született 
Márai Sándorról. A lírai hangulat záróakkordjaként a házigaz-
dák emléklappal ajándékozták meg a résztvevő költőket, majd 
egy pohár üdítő mellett kötetlen beszélgetésben folytatódott a 
társalgás.

Városunk büszkesége, Kamenitzky Antal egy újabb termé-
keny évet zárt (én az évet a költészet napjától a következő év 
költészet napjáig tartom). Gyergyószentmiklóson megjelent a 
Salamon Ernő Irodalmi Kör antológiája, Találkozások III. cím-

mel, ahol nem kevesebb mint 9 
verse jelent meg. Rendszeresen 
közöl két székelyudvarhelyi 
lapban A vers és az Erdélyi Toll 
c. művelődési lapokban. Gyak-
ran közöl a Forrásokban, és 4 
verse megjelent az Agria c. egri 
lapban. A múlt hónapban ön-
erőből kiadta a Már esti csend-
ben c. kötetét, amely a legújabb 
verseinek gyűjteménye. Továb-
bi termékeny éveket kívánunk. 

// Farkas Aladár
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» A NYUGDÍJAS KLUB ESEMÉNYEI «

» KÓRUSTALÁLKOZÓ «

A nyugdíjasok ápri-
lis folyamán is minden 
csütörtökön  összegyűl-
tek. Közvetlenül húsvét 
után „morzsabuli” volt,  
mikor is a maradék sü-
teményt hozta el min-
denki, így végigkóstol-
tuk a teljes  ünnepi süte-
ményrepertoárt. Mivel a 
költészet napján, április 
11-én pont  klubnap 
volt, ezért József  Attilá-
ra emlékeztünk, felele-

venítve a nagy költő életének fontosabb eseményeit. Sárpátki 
Ágnes verseket olvasott fel.

A következő csütörtökön a születésnapjukat ünneplő ta-
gokat köszöntöttük  virággal, jókívánsággal. A jelszó: előre a 
1oo-ig, egészségesen, jókedvűen!

Április 25-én a szokásos klubtevékenység mellett  ( römi, 
kártya, duma-parti)) Szent Györgyről, ennek az ortodox  és 
római- katolikus egyház által egyaránt elismert, népsze-
rű szent életéből olvastunk fel szemelvényeket. „Egy előkelő 

kappadókiai családból származott. Diocletianus császár alatt 
hadiszolgálatba lépett. Kiváló kardforgató képességének és 
más tulajdonságainak is köszönhetően hamar magas pozíció-
ba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezd-
te, lemondott hivataláról, és a császár ellen fordult. Emiatt 
börtönbe vetették, és miután a legkegyetlenebb kínzásokkal 
sem bírták őt hitétől eltéríteni, 3o3-ban kivégezték. Szentté 
avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri; egyike a leghíre-
sebb katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovag 
képében ismert, emellett több ország és város védőszentjeként 
is tisztelik. Egyike a tizennégy segítőszentnek. A György-le-
genda azt a keresztény meggyőződést fejezi ki, hogy a hit meg-
szünteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alakjában 
legyőzi.”-olvashatjuk a Wikipédiában.

***
És ami a múlt havi tudósításból kimaradt:
Lapzárta után adta hírül Mik József polgármester, hogy 

a nyugdíjasok klubjának a berendezésére és  kirándulásra a 
költségvetésben 1ooo-1ooo lejt különítettek el. Még jobb hír, 
hogy az Ó-Sárosban kedd és péntek között  kedvezménnyel (5 
és 8 lej), a nyugdíjszelvény bemutatásával  lehet fürödni, illetve 
szaunázni.

// Kolbert Tünde

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy.”
Kodály Zoltán

Április 27-én került megrendezésre a 27. Kájoni János egyhá-
zi kórustalálkozó, melyen 13 kórus mintegy 350 tagja vett részt. A 
borszéki Canticum Novum kórust Balázs Tibor vezényelte. A cen-
tenáriumát ünneplő ditrói templom kívül-belül megújulva várta a 
vendégeket.  Az ünnepi szentmisét Baróti László-Sándor szentszéki 
tanácsos celebrálta, aki köszöntő beszédében, majd prédikációjában 
is kiemelte az egyházi zene, az egyházi kórus szerepét, jelentőségét. 
Kodály  Zoltánt idézve mutatott rá, hogy a zene a lé-
lek olyan régióiba vezet, olyan mélyre világít, ahová 
nélküle nincs betekintés. Az egyházi kórus feladata: a 
zene dallamával hirdetni Krisztus világosságát. Egy-
házi kórusban énekelni ugyanakkor olyan szolgálatot 
jelent, ami lemondást, áldozatot, alázatot, fegyelme-
zettséget jelent. Kiegészíteném: jelenti még a közös 
éneklés örömét és a közösséghez való tartozás  egyfaj-
ta biztonságérzetét is. Nem véletlen, hogy az egyházi  
kórusmozgalom szálka volt a hatalom szemében, és 
1948 (a felekezeti iskolák, intézmények felszámolá-
sának éve) és 1990 között szünetelt. Kivételt éppen 
Gyergyó és Ditró térsége képezett, ahol Hajdó István 
főesperes bátor hozzáállásának köszönhetően már 
1987-ben újraindult a kórusmozgalom.

A vendéglátó ditrói kórus fennállásának 100-ik évét ünnepelte. 
A nagyközség polgármestere, Puskás  Elemér méltatta tevékenysé-
güket és átadta a centenáriumi zászlót.

A vendéglátók szervezésből,  vendégszeretetből kitűnőre  vizs-
gáztak. Köszönet érte. Jól szervezett, tartalmas, tanulságos találko-
zónak  voltunk a részesei!

// Kolbert Tündede
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BAKONYI HÚSKOCKÁK
Hozzávalók:
1 kg borjú, vagy disznócomb, 0,5 kg gomba, 25 dkg sertésmáj, 
1 fej hagyma, 3 cikk fokhagyma sóban megtörve, 1 ek paprika-
krém, 3 nagy kanál tejföl, 1 szelet szalonna, só, bors, majoránna.

Elkészítés:
A szalonnát, hagymát felkockázzuk, majd a 
szalonna zsírján a hagymát üvegesre párol-
juk, megsózzuk. A húst kockára vagdossuk, 
majd rátesszük a hagymára, megszórva 
feketeborssal,  hozzáadjuk a paprikakré-
met, meg a tört fokhagymát. A gombát 
szeleteljük (bármilyen gomba jó), mikor a 
hús puha, hozzáadjuk. A májat daraboljuk 
apróra és a gombával együtt beletesszük. 
Készre rotyogtatjuk, majd utánfűszerezünk, 
ha kell. Forrón tálaljuk, kifőzött tésztával, 
leginkább csuszatésztával.

Mivel többféle összetevőből készül, mellé kínáljunk fehérbort, 
Királylánykát, vagy Muskotályost.

Jó étvágyat!
// Ballai-Fokt Zoltán

FAKANÁL

Kevés  helyen, de még élő, szép hagyományunk a májusfa 
(májfa) állítás. Május első napja az igazi tavasz beállásának ün-
nepe, az ilyenkor állított májusfa a természet újjászületésének is 
a jelképe. A legények előző este az er-
dőre mentek, ott énekeltek, iszogattak 
éjfélig vagy tovább.  Hajnalban haza-
indultak, szép, zöldágú fával díszítet-
ték a lányok kapuját, ablakát.

Mivel a májusfát hajnalban állí-
tották, néhány helyen „hajnalfának” 
is nevezik. A legények a helyi szo-
kásnak megfelelően vagy minden 
lánynak állítottak májusfát, vagy 
mindenki a maga szeretője háza elé  
helyezte rajongásának kifejezését.

Május elsejét a szocialista éra 
előtt is megünnepelték; az  emberek 
az egész napot a szabadban töltötték, 
vidám énekszóval, tánccal telt ez a 
nap. Innen származik a „majális” sza-
vunk is.

A zöldfa-állítás az  ífjúság szép 
tavaszi  szokása volt minden magyar-
lakta vídéken. A falu legényei sok he-
lyen utcánként (alszegiek, felszegiek 

külön-külön) szekérrel csoportosan mentek az erdőre zöldfá-
ért. A komoly udvarlás jeléül állították a kapu elé a kivirágzott 
„malinaágat”, esetenként egy veder  vízbe helyezték, hogy reg-

gelig el ne  hervadjon. A zöldfáért a 
leány a vasárnapi  táncban  bokrétát 
tűzött a szeretője kalapjába. Nagy 
szégyen volt annak a lánynak, akinek 
nem állítottak zöldfát. Ez annak volt 
a jele, hogy a lány rossz természete 
miatt  nem kapott szeretőt, vagy ked-
vese elhagyta, haragban volt vele.

A nagyravágyó, büszke lánynak-
aki a táncban kikosarazta a legénye-
ket − „hogy vegye észre magát” a legé-
nyek zöldág helyett „kocsánt” (száraz 
bokrot)  állítottak. Olykor polyvával 
is teleszórták  a ház elejét, s meg is lo-
csolták, hogy ne tudja felseperni.

Így érvényesült a szokás nevelő 
hatása. Bárcsak láthatnánk Borszé-
ken is feldíszített, zöldágas kapukat 
május elsején!

Teremtsünk hagyományt!
// Ballai Erzsébet

»  ZÖLDFA-ÁLLÍTÁS, MÁJUSFA  ÁLLÍTÁS «

Borszék májusfája Bonyhádon  −
részletek a májusi Forrásokban.



Források XVII./4. számForrások XVII./4. szám 7. oldal7. oldal

Melyik márkában bízhatok? Valamennyi gyártó ter-
mékei között találhatóak olcsó fényképezőgépek, hiszen 
200 lej alatt már óriási a választék. Azonban az árkategó-
ria választékáról kijelenthető, hogy közöttük nincs számot-
tevő különbség. Ezen érték képviselőit (függetlenül a már-
kától) távol-keleten gyártják és legtöbbször csak a burko-
latban és a software-ban (menüben) térnek el egymástól. 
Felfelé haladva az árban a különbségek is egyre jobban ki-
éleződnek. Egyre inkább számít, hogy az adott márka mi-
lyen régóta képviselteti magát a fotóeszközök piacán. 
Az élen járó gyártók többsége rendelkezik valamilyen sza-
badalommal (CCD technológia, adatfeldolgozó algorit-
mus, tökéletes fényleképezésű optika…), amiből kifolyó-
lag jobbak a többinél (szerintük). Ezek alapján persze ne-
héz lenne választanunk, ezért hozzáértő emberek (vagy 
Internetes fórumok) tapasztalatait kell alapul vennünk.
Egy-két ismertebb, megbízható márkát említve: Nikon, Canon, 
Pentax, Leica, Kodak, Olympus…Tekintsük át azokat a tulajdon-
ságokat, technikai jellemzőket, amelyekkel biztosan találkozni 
fogunk a nézelődés és a vásárlás során:   Maximális felbontás 
(mértékegysége a megapixel MP vagyis millió képpont).Ez a 
szám a fényképezőgép érzékelőjére (CCD) jellemző mennyiség, 
ami azt jelenti, hogy egy felvétellel hány képpontot képes rögzí-
teni. Egy bizonyos határig kijelenthető, hogy minél nagyobb ez a 
szám annál jobbnak számít a gép, azonban a határt átlépve már 
egyre kevésbé lényeges. Ezt a határt mi szabjuk meg magunk-
nak. Amennyiben szeretnénk előhívatni képeinket az alábbi 
táblázatból kiválaszthatjuk, hogy mekkora méretű papírképhez 
mekkora ajánlott (optimális) felbontás tartozik. Ne a felbontás 
alapján döntsünk, hiszen ez csak egy kis része az egésznek, azon-
ban a kiválasztott fotógép 3 és 8 MP között legyen.

Belső memória és memóriakártya:Minden fényképezőgép 
rendelkezik beépített memóriával. Ezt fel is szokták tüntetni a 
gyártók, azonban a méretéből adódóan már a vásárlás napján 
érdemes külön memóriakártyát vásárolni. A belső memóriára 
néhány felvétel tárolható csak el, míg egy 1 vagy 2 GB-os adat-
hordozóra több száz darab is elmenthető, ráadásul a kártyával 
egyszerűbb is dolgozni, hiszen csak kivesszük a fényképezőből, 
átdugjuk egy kártyaolvasóba, és már kezelhetjük is a képeinket.    
Fontos, hogy több fajta-féle memóriakártya szabvány terjedt el, ezért 
ügyeljünk, hogy a megfelelő típust válasszuk. Egy kártyatípuson belül 
is találkozhatunk több változattal, amelyek árai lényegesen el is tér-
hetnek. Ennek oka, hogy azokat különböző felhasználásra szánták, 
így azokban minőségbeli és sebességbeli különbségek adódhatnak.
LCD kijelző:A kijelző ugyan nem befolyásolja az elkészült kép mi-
lyenségét, azonban nagyon is sokat számít annak, aki a fényképe-
zőgépet használja, hiszen bizonyos gépek esetében a kijelző látja el 
a kereső szerepét is. A képernyőnek is van felbontása, ami azt jelen-

ti, hogy milyen felbontásban képes a kép megjelenítésére. Ez a tu-
lajdonság akkor lehet fontos számunkra, ha részletesen szeretnénk 
visszanézni az elkészült képeket. A kijelző képfrissítése is fontos, 
mert gyorsan mozgó témákat csak akkor tud jól visszaadni, ha a 
képernyő képes gyorsan reagálni a változásra és nem elmosódva, 
akadozva jeleníti meg a képet. Ezt úgy tudjuk leellenőrizni, hogy 
bekapcsoljuk a gépet és nézzük azt mozgatás közben. Ha a kijelzőn 
mosódik vagy ugrál a kép, akkor az probléma.

Különböző méretű kijelzők léteznek. Az átlagos méret ko-
rábban 2 inch volt, de ez napjainkra már 2,5 inch. Itt annyit 
érdemes megemlíteni, hogy nagyobb kijelző nagyobb fogyasz-
tást (ugyan nem lényegesen, de lerövidíti az elemek használati 
idejét) jelent. Visszanézése esetén, amennyiben a képek léptetése 
lassan megy végbe, gyanakodhatunk a fényképezőgép lassú mű-
ködésére. A lassú működés sok kellemetlenséget okozhat majd 
a későbbiekben, hiszen képzeljünk el egy olyan szituációt, ami-
kor hírtelen meglátunk valamit, amit meg szeretnénk örökíteni. 
Bekapcsoljuk a masinát, de az annyira lassan dolgozik (sok időt 
kell várni a bekapcsolás és az első fénykép elkészítése között), 
hogy mire eléri a készenlét állapotát, már elszalasztottuk a le-
hetőséget.

// Z.-Ballai-Fokt Zoltán

Olvasóink kérdéseire, vagy az újság hasábjain, 
akár a címemen válaszolok: ballaifokt@yahoo.com

» TUDOMÁNY-TECHNIKA-MINDENKINEK «
ÖTLETEK DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP VÁSÁRLÁSÁHOZ 

HÍREK RÖVIDEN

A Borszéki Zimmethausen Tehnológiai Líceum Cifrasarok 
népi táncegyüttese Ferenc József és Sándor Csaba táncoktatók 
vezetésével egyhetes törökországi turnén tartózkodik. Az 
Egirdiri Hagyományos Folklórfesztiválra hivatalosak. Április 
19-én keltek útra és 27-én térnek haza. Ime a csoport. Következő 
lapszámunkban egy részletes beszámolóval tájékoztatjuk kedves 
olvasóinkat.

***
A borszéki Önkormányzat önerőből felújítja a tulajdonában 

lévő Gerzon villát. A munkálatok folyamatban vannak, és a 
Városfejlesztési cég végzi. Az idén lebontásra kerül az 55-ös 
villa, amelynek állapota nagyon leromlott. Az önkormányzat 
szándéka hasonló stílusban visszaépíteni.

***
Városunk az idén ünnepli várossá nyilvánításának 

60. évfordulóját. Felhívással fordulunk városunk idősebb 
lakóihoz, hogy osszák meg emlékeiket ebből az időszakból. Mi 
készségesen segítünk az emlékek rögzítésében, nyomdakész 
állapotba hozásában. Fényképeket is elő lehet kotorni a fiókok 
mélyéről, amelyek a város arculatát mutatják az ’50-es években. 
Szívesen közöljük újságunk hasábjain, biztosítva önöket, hogy 
visszakapják eredeti fotóikat.
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ANYA KÖNY VI HÍ REK

INFORMAŢII DE STARE CIVILĂ
Születések – Naşteri
Péter Irisz Vivien 2013.04.17.

Gratulálunk!   Isten éltesse őket!
Elhalálozások – Decese
Bajkó Katalin  1930.09.04. − 2013.04.18.
Gál Árpád  1965.11.10. − 2013.04.25.
Vild István (Kakas) 1944 − 2013.04.26.

Őszinte részvétünk. Nyugodjanak békében. − 
Condoleanţe.

» Költk Borszéken «

Közlemény

Ismételten tudatjuk, hogy kedden és 
csütörtökön 15,00 - 16,30 között a 

KEREK sportpályát a gyerekek ingyen 
használhatják.

***
Az Ó-Sárosban keddtől  péntekig 

50%-os  kedvezménnyel (5 és 8 lej), a 
nyugdíjszelvény bemutatásával  lehet 

fürödni, illetve szaunázni.

„In memoriam Alexandru și Eugen Bogdan”
Március 15-én lezajlott Sinaia-n, az idény utolsó rangos or-

szágos síversenye, amit a házigazda város szervezett, 30-70+ ka-
tegóriában, országos szinten. 

Megyénkből négyen, városunkból egy személy vett részt a 
családias hangulatú versenyen, a zord időjárás ellenére, ugyanis 
2000 méter magasan volt az indulás, sűrű felhőátvonulások kö-
zött.

A versenyen 124 személy vett részt, az ország minden ré-
széről, jó hangulatban. Ezen a versenyen a felvonó, meg a kabin 

használata ingyenes volt 
a versenyzők számára, 
amit a díjkiosztás előtt 
egy kiadós ebéd koro-
názott, a szervező-házi-
gazda „domnul Bogdan” 
részéről.

Résztvevőink:
Czikó Mária – Csíkszereda – II. Hely – 50-55 éves korosztály
Stoica Mónika – Csíkszereda – II. Hely – 40-45 éves korosztály
Ballai-Fokt Gabriella – Borszék – III. Hely – 40-45 éves korosztály
Elekes László - Gyergyószentmiklós – Fair Play – 46-50 éves kor-
osztály

Köszönjük a szervezőknek, gratulálunk a résztvevőknek!
// Ballai-Fokt Zoltán

» SÍZŐ VETERÁNOK 
KUPÁJA, SINAIA-2013 « A Gyergyószentmiklósi volt Salamon Ernő Irodalmi kör tagjai-

nak egy része tette tiszteletét településünkön. Azért használom a 
múlt időt, mert a múlt hónapban az irodalmi kör nevet változta-
tott. Felvette Dr. Kercsó Attila nevét, aki maga is tagja volt az ön-
képző körnek. 12 verses kötete jelent meg, és a tagság tevékeny-
ségére való tekintettel felvette az ő nevét (2009-ben halt meg). 
Olyan neves személyiségek jöttek el, mint Gál Éva-Emese, grafi-
kusművész, költő, akinek már 9 saját kötete jelent meg, és a tíze-
dik is a kiadónál van. Versei 45 különböző irodalmi-művelődési 
antológiában jelentek meg. Férje, Burján Emil kétkötetes költő, 
szobrászművész. Alkotásai láthatók Gyergyószentmiklóson a fő-
téren, Ditróban Puskás Tivadar, Vendl Aladár és lg. Takó János 
mellszobrai, Remetén, stb. Bíró László nyugdíjas tanító, meseíró, 
egy önálló kötete jelent meg. Újabban tudományos-fantasztikus 
meséket ír. A fiatalabb nemzedék is jelen volt Farkas Szabolcs és 
Balázs Gáspár személyében. Szabolcsnak már két önálló verses-
kötete jelent meg. Gáspár ír verset is, meg prózát is. A találkozót 
Kamenitzky Antal borszéki költő nyitotta meg, sajnálatát fejezve 
ki a gyenge érdeklődés miatt. Közel 50 meghívót kézbesített és 
alig 12-en voltunk jelen. Mindenik művész felolvasott egy vagy 
több verset, illetve meghallgattunk egy érdekes mesét. A talál-
kozó végén lehetett dedikáltatni a Salamon Ernő Irodalmi Kör 
antológiáiból. Az első kötet még 2002-ben jelent meg Gál Éva 
Emese gondozásában, az utóbbi, a harmadik, Bákai Magdolna és 
Bajna György szerkesztésében látott napvilágot 2002-ben. Több 
érdeklődést érdemeltek volna ezek az emberek.

// Farkas Aladár

MÁJUSI RENDEZVÉNYEK
2013 május 11-én, 17,00 és 19,00 órától a Kultúrházban 

a Sepsiszentgyörgyi OSONÓ Színházműhely stúdió 
előadása. A belépő díja nincs megszabva, a bejáratnál 

elhelyezett dobozba lehet beletenni az erre szánt összeget.
........................................................

2013. május 25-26 között GYÓGYNÖVÉNY FESZTIVÁL. 
Meghívott lesz Szabó Gyuri bácsi, a híres „füvesember”.
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