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» Borszék fürdőváros hűséges 
vendégeihez és gondnokaihoz «

Megnyílt a 2013-as turisztikai idény, für-
dővárosként várjuk a vendégeinket Borszék 60-
éves városünnepén, és köszöntjük is turistáin-
kat jelen kiadványunkban! Mindez, egyszerre: 
reményünk, bizalmunk, törekvésünk, hitünk 
eleme. Hogy is ne lenne, amikor arról szerez-
hetünk tudomást: egy nyugdíjas házaspár Szat-
márról vonatozik el hozzánk, évről-évre, 1975 
óta. Minden évben jönnek – most is itt vannak, 
itt lesznek július 12-ig, immár második, Mátyás 
nevű unokájukat „nevelik Borszékhez”. Isten hozta, Isten tartsa meg 
őket! Itt voltak a virágkorban, itt voltak a 2000-es év válságnyarán is 
– és most örülnek. Ilyen kitartást, ilyen Borszék-szeretetet kívánunk 
magunknak, minden lakónknak – hiszen Borszék ÖNMAGÁBAN 
kapja ezt a hűséget: a levegője, a hegyei, a fenyvesei, a borvize, a szelle-
me a helynek, ahová mindannyian borszékiekként születtünk.

Mi az, amit tanulunk a szatmári törzsvendégeinktől? Vagy, 
ugyanígy: mire tanít az az aradi házaspár, akik immáron házat is vá-
sároltak nálunk – évek óta Borszékre járókként –, és egész szezonban 
velünk lesznek, széles mosollyal járnak-kelnek településünkön, és 
minden egyes programunkon élvezettel részt vesznek? 

Arra tanítanak, hogy gondnokai vagyunk a városnak, kincsei-
nek. Arra döbbent rá lelkes ittlétük: figyeljünk oda, hiszen, politikai 
változásoktól és visszásságoktól, politikai krízistől függetlenül nekünk 
elemi feladatunk vigyázni Borszék fürdővárosra – feladatunk, jogunk, 
örömünk. Pontosan: örömünk. Éppen olyan örömünk, mint nekik az 
ittlét, velünk lét.

Köszönet mindenkinek, akik velünk örültek a június 30-i turista-
idény-nyitón, azoknak, akik drukkolnak  nekünk – a jégeső által ak-
kor szétmosott strandunk immár üzemelhet: tehát teljes joggal fürdő-
városként beszélhetünk és gondolhatunk magunkra, reklámozhatjuk 
a lehetőségeinket, a kikapcsolódási változatosságokat. Tehetik önök is! 
Ugyanúgy, ahogyan hírvivői lehetünk minden jónak, amit vendége-
inkkel megoszthatunk.

Gondnokként választott vezetői munkakörben mi a fürdőváros 
arculatáért is kötelesek vagyunk tenni. Láthatták: bontjuk a romvil-
lákat, a látvány és élmény elrontóit. A romvilláink látványa az, amitől 
a hírünk romlik, amitől fulladozunk még mindég: a fő sétányainkon 
nem tüntethetjük el varázsütésre ezeket a szégyenfoltokat, a nemtörő-
dömség és hanyagság bélyegeit. Viszont a törvény segítségével immár 

felszólíthatjuk a tulajdonosaikat: záros határ-
időn belül bontsák le, vagy lebontjuk mi, és ez 
esetben a bontás költségeit kell kiegyenlíteniük.

Remélem, a kemény lépés nem marad ha-
tástalan. Tűréshatárunk ezen az évfordulón 
ugyanis a nulla toleranciához közeledett: nincs 
több kegyelem, minékünk a jövőnkért, a fiatal-
jaink itthoni életkedvéért is kell küzdenünk! 
Így érzem én fullasztónak azt is, hogy a borvíz-
forrásainkat sem tartja karban az az állami vál-

lalat, akinek a kezelésébe tartozik. „Fogadjuk örökbe panziósokként 
mi akkor, ahogyan magyarországi kistelepülés vezetője is adta már 
„örökbe” a települést” – javasolta panzióvezető kollégám. Miként az 
idénynyitón is jeleztem: eleinte szkeptikus voltam, dühös, hogy miért 
kellene nekünk végeznünk más dolgát? – de immáron megbarátkoz-
tam az ötlettel. Jó gazdákként miért ne mutatnánk meg, hogy miné-
künk ez valóban fontos? Hogy ez hozzánk tartozik, felelősségünk, 
és példamutatóan dolgozhatunk – nehezebb, mint pusztán panasz-
kodni, de, a kincseink – beleértve gyerekeinket is – ezt megérdemlik. 
Úgyhogy? A borszéki Vendégvárók Szövetségének, új elnöküknek, 
Sárpátki Melánia vállalkozó asszonynak már „nyílt színen” felvetet-
tem az ötletet: talán egy-egy panzió „örökbe vehet” egy-egy forrást: 
gondoskodásra megoldás, de marketingötlet is. Az ötletet nem eről-
tetem, hanem közvitára bocsátom: Önök mit gondolnak, meg tudjuk 
önmagunk védeni kincseinket a hibásokra mutogatás helyett?  Ki-ki 
tud tenni valamit még azért, hogy jól érezzünk mi is magunkat itthon, 
nehézségeink ellenére?

A feladat adott – szülőhelyünk szeretete pedig nem kétséges. Mire 
ezeket a sorokat olvassák, remélhetőleg már a strandunk is üzemel, 
amit saját erőnkből, a város költségvetéséből, a városi tanács döntésé-
vel ruháztunk be Borszék fürdőváros jövőjébe. 

Akkor itt nincs is kétség, nincs dilemma. Nyitottság van, csapat-
munka van, és minden jó ötlet felkarolása van. Ön is a része ennek! 
Érezzük jól magunkat fürdővárosunk 2013-as turistaidényében: a 
munka örömével, a vendégszeretet örömével, és a idén premierként 
tervezett, minden hétvégére zsibongást, kikapcsolódást ígérő nyá-
ri programsorozatunk örömével. Várunk minden borszékit Borszék 
fürdőváros nyári ünnepére, Vendégeinknek pedig kellemes időtöltést, 
egészséget kívánunk!

 // Mik József polgármester

Pillanatkép a közönségről
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» Júniusi rendes havi tanácsülés «
Operatívan zajlott a júniusi tanácsülés. Zsinórban sza-

vaztuk meg a határozattervezeteket. Elsőként a helyi adók és 
illetékek listáját bővítettük, a könnyített válási díjat kellett el-
fogadni. Ennek értéke 500 lej. Következett a költségvetés mó-
dosítása. 180 ezer lejnek a sorsáról kellett dönteni, hogy zök-
kenőmentesen működhessen mind a hivatal, mind az iskola. 
Itt a nyár és vele együtt a falu- és városnapok. Júliusban Fel-
vidékre, augusztusban Pilisvörösvárra kell delegációt küldeni, 
hogy képviselje településünket. A grénium ellenszavazat nél-
kül elfogadta a két határozattervezetet. A Kájoni János Megyei 
Könyvtár újabb könyvadományokat küldött a város könyvtá-
rának 405,19 lej értékben. Ezt a 22 könyvet fogadta el a testület. 
Egy másik határozat Mik József polgármester Brüsszelbe való 
kiutazását hagyta jóvá, ahol polgármesterünk aláírja a polgár-
mesterek egyezményét egy Green Twinning programon való 
részvétel érdekében. Ismertették a Számvevőszék ellenőrzésé-

nek jegyzőkönyvét. Több esetben is jogtalan kifizetéseket ta-
láltak, amiket vissza kell fizetni, lévén, hogy azok nem voltak 
kellőképpen megalapozva. A különféléknél szó esett a teme-
tőről, ahol a fű felvette a sírokat. Nincs ki lekaszálja. Sajnos ez 
visszatérő gond. Egy végleges megoldást kellene találni, mert 
blamázs mind az egyháznak, mind a városnak. A közelgő tu-
risztikai szezonnyitóra ezer lejt szánt a Polgármesteri Hivatal. 
Ez alkalommal (június 29.) avatják Borszék szabad strandját is. 
Ennek kapcsán jegyzem meg, hogy sajnos Borszék még mindig 
nem kapta vissza „gyógykezelési és balneoklimatológiai” jog-
állását. Tusnádfürdő ebben a hónapban a kormány jóvoltából 
azon 20 település egyike, amelyik rendelkezik ezzel a státussal. 
Reméljük, hogy az új kezelőközpont beüzemelésével Borszék is 
visszakerül ebbe a magasabb rangot jelentő besorolásba.

// Farkas Aladár

» történelmet írtunk «
Elballagott iskolánk első nappali tago-

zatos 12-es promóciója.
Nagy esemény egy iskola életében, 

amikor sokévi próbálkozás után végre si-
került beindítani a középiskolát, és még 
nagyobb esemény, amikor kijön az első 
promóció. Ez igazolja, hogy munkánk 
nem volt hiábavaló. A több mint 160 éves 
iskolatörténetünkben erre még nem volt 
példa. Megható volt, amint kivonultak az 
iskola épületéből és felsorakoztak az udva-
ron. Szintén példátlan volt a magyar nyol-
cadik osztály székelyruhás felvonulása. 
Erre sem volt példa iskolánk életében. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mik 
József, Borszék város polgármestere.

A 12-esek nevében Antal Zoltán 
búcsúzott, majd Burján Alíz és Török 
Henrietta 11-es tanulók búcsúztatták őket. Kolozsi Edina egy 
Reményik verssel köszöntötte a végzősöket, majd Benta Car-
men, Denbreceni Laura és Kiss Emőke búcsúzott a 8-osok ne-
vében. Őket követték Constantinescu Tania és Kolozsi Anita 
7-es diákok. Barabás Krisztina és Rutter Szidónia szavalata után 
Hangan Daniela aligazgatónő búcsúztatta a végzős tanulókat. 
Kovács Julianna magyar nyelven szólt az egybegyűltekhez. Be-
recz Szabolcs 9-es tanuló Eredj, ha tudsz Reményik versét sza-
valta, majd Elek Ágota hegedűn eljátszotta Ciprian Porumbescu 
Balladáját. Bende Sándor, a Megyei tanács önkormányzati 
képviselője a Megyei Tanács díjait adta át Siklódi Szabolcsnak, 
Antal Zoltánnak és Mezei Szabolcsnak. Tolmácsolta Borboly 
Csaba megyei elnök jókívánságait is. A tanfelügyelőség, illetve 

az iskola díjait Kovács Júlia iskolaigazgató adta át ugyannak a 
három 12-es tanulónak. A román nyolcadikosok közül Benta 
Carmen Ionela bizonyult a legjobbnak, de dicséretben részesült 
Csatlós Norbert is. A magyar nyolcadikosok legjobbjai: Debre-
ceni Laura, Vaszi Roland és Török Miklós. Cserkész őrsvezetői 
tevékenységéért Vaszi Roland különdíjban is részesült. A ren-
dezvény befejező aktusaként a 12-esek átadták az iskolazászlót 
a 11-eseknek. A szülők és hozzátartozók virágesője következett, 
amellyel köszöntötték gyerekeiket, rokonaikat. Igazi felemelő 
ünnepség volt, mindenki meghatódva hallgatta mind a búcsú-
beszédeket, mind a kultúrműsort. Végzős diákjainknak sok si-
kert kívánunk a vizsgákon és az életben.

 // Farkas Aladár
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» kinyitott Borszék fürdőváros «
Noha a múlt hétfői jégeső elmosta a beüzemelendő új strand környezetét Borszéken, s így a strandavató e hét péntekére 

tolódott, a megenyhült időjárásban régi hangulatához közelített a 60 éve várossá nyilvánítását is ünneplő Borszék fürdőváros 
„szezonnyitója”.

Megnyílt vasárnap délután a 
2013-as turisztikai idény Borszé-
ken, mely tavaly októbertől, tehát 
idén első turisztikai idényében 
– hiszen 2012 októbere végén be-
üzemelt saját melegített ásvány-
vizes fürdője, az Ó-Sáros, továb-
bá saját strandot is létesítettek az 
udvarán, melyet e hét péntekén 
kinyitnak a turistaforgalomnak. 
„Hangsúlyozottan fürdőváros-
ként várja a vendégeit Borszék a 
60. éves városünnepén, e célból 
évfordulós emblémát, „logót” 
terveztünk a fürdővárosnak: 
mintegy jelezvén, minden lépé-
sünkkel ezután, hogy Borszék 
egy brand, és mi készek vagyunk pontszerű megvalósításokkal 
újraépíteni ezt” – mondta az idénynyitó kapcsán Mi József pol-
gármester. A nyitóünnepen beüzemelt Turisztikai informáci-
ós központ előtt, a fürdőváros mindenkori díszkapuja mellett 
felállított színpadhoz sokan érkeztek helybéliek is a borszéki 
MeteoRock gyerekzenekar, a szintén borszéki, a Médiabefutó te-
hetségkutató versenyen nyertes DNS zenekar vagy a mindössze 
féléve alakult, de tehetséges ifjakból alakult No name együttes 
muzsikáját hallgatni. Az egybegyűlteket Sárpátki Melánia, a 
Borszéki Vendégvárók Szövetsége  újdonsült elnöke, és a pol-
gármester köszöntötte, mindketten hangsúlyozva: számos új tu-
risztikai objektum fejlődött- illetve született Borszéken, amit ér-
demes felfedezniük a belföldi és külföldi turistáknak, de a hely-
bélieket is a kipróbálásukra biztatják. Mik József polgármester 
szerint ugyan Borszék a félkész kezelőközpont beüzemelésével 
válna újból országos érdekeltségű fürdővárossá, ám erre jelen-

leg nem várható a romániai poli-
tikai helyzet miatt a kormánytól 
segítség, mégis, saját erőből, és a 
borszékiek jó gazda módjára tör-
ténő hozzáállásával barátságos, 
élménydús időtöltést kínáló hely 
már most is Borszék.

Mintegy háttérként a fürdő-
telep idénynyitójára húsz, kora-
beli fotókkal és az új megvalósí-
tások dokumentum-felvételeivel 
gazdagított, kétnyelvű eligazító 
táblákat tettek ki, melyet további 
tucat követ, az egész fürdőtelep 
„helyszíni dokumentálásához”.

Benkes Zsolt alpolgármester 
továbbá személyesen köszöntötte 

a közönségben azt a nyugdíjas házaspárt, amely Szatmárról vo-
natozik el Borszékre évről-évre, 1975 óta: immár a harmadik ge-
neráció törzsvendégként kisebbik unokájukat, Mátyást hozván 
el, többedszerre, a 8 éves fiú kívánságára. A fürdővárost egyéb-
ként a hétvégén a szokásosnál nagyobb számban „lakták be” a 
bukaresti, konstancai, kolozsvári autók tulajdonosai a villáknál, 
s a tavaly nyáron, régi képeslapok nyomán újjáépített Napfürdő-
Kilátónál is nagy volt a forgalom a panoráma csodálói között.

„Mint arról tájékoztattunk, Borszék fürdőváros idén teljes 
turistaszezonban kínál teljes hétvégés szórakoztató programot, 
melynek programját mellékeltük – kiemelnénk a gasztronómiai 
fesztivált, mely során hét (7) magyarországi mesterszakács érke-
zik Borszékre, és az itteni panziók konyháján szerre bedolgozva 
tanítják meg a szakma titkaiból a tanulni vágyó borszéki ven-
dégellátókat.

 Borszék, 2013.június 30.

A koratavasszal (április 10-én) kiültetett árvácskák ideje 
lejárt. Pedig volt fehér, kék, sárga, meg vegyes színű egyaránt. 
Kiszedték mind a tulipángyökereket, mind az árvácskákat, 
pedig volt belőlük közel tízezer darab. Az alsóborszéki park 
virágágyásai teljesen megújultak. Tele vannak szebbnél sze-
bb virágokkal: bársonyvirág (vagy közismertebb nevén a 
büdöske), dohányvirág, jégvirág (tarka kutyatej), verbéna 
(vasfű), petúnia, hamvaska, nebáncsvirág, stb. A rendszere-
sen nyírt park és a magas fajszám és példányszám (kb. 3000 
darab) üde látványt nyújt mindnyájunknak. Remélem, hogy 
megmaradnak szezonvégéig, és nem esnek áldozatául egye-

sek gyűjtőszenvedélyének. (Ezt csak azért említem meg, mert 
még a temető sírjairól is eltűnnek a virágok, és nem csak a 
friss vágott virágok, hanem a cserepes virágok is. Igaz, hogy 
azt tartja a mondás, hogy csókot és virágot lopni szabad, de 
temetőből? Szerintem ez sírgyalázás, kegyeletsértés). Május-
ban 60 darab szép tuját ültettek ebbe a parkba, kicserélve a 
régi, kevésbé látványos példányokat. A villanyoszlopokon is 
megjelentek a muskátlik, 500 darabot helyeztek el. Az alsó-
borszéki parkban felújították a szökőkutat, villanyvilágítással 
látták el, újrafestették és több méter magasra ugrik a víz, egy 

» nyári ruhát öltöttek parkJaink «

folytatás a 6. oldalon

A Borszékhoz hűséges szatmári család Mátyás unokával, 
Benkes Zsolt alpolgármesterrel
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» ötéves a Borvízmúzeumunk «

» tanévzáró ünnepség  «

2006-ban ünnepeltük az első ipari 
palackozás 200 éves évfordulóját. Előtte 
született az ötlet, hogy egy borvízmúze-
umot is kellene létesíteni, hiszen Borszék 
ásványvizeinek köszönhetően lett világhí-
rű. Két éves késéssel, a polgármesteri hiva-
tal és a borvíztöltöde jóvoltából elkészült 
a régi Lázár-fürdőre emlékeztető épület 
(Kovács Géza építészmérnök tervei alap-
ján). Adományokból és magángyűjteményekből sikerült a tárlatot 
összeállítani. Azóta százával, talán ezrével látogatták, látogatják.

Az ünnepélyes megnyitó után a látogatók rendelkezésére 
bocsátottunk egy Emlékkönyvet, lehetőséget adva, hogy beírják 
véleményüket, javaslatukat. Nyilván, nem mindenki él ezzel a le-
hetőséggel, de így is 280 oldalon át olvashatjuk úgy a hazai, mint 
a külföldi vendégek élményeit. Az utolsó tíz hónap bejegyzése-
it átnézve megállapíthatjuk, hogy 46 hazai- és 15 magyarorszá-
gi településről voltak látogatók. Csoportunk volt Nagyváradtól 
Konstancáig, Aradtól Jászvásárig. A látogatók rangsorát Marosvá-
sárhely vezeti, őket követi Bukarest és Jászvásár, majd Galati. Van-
nak bejegyzések német-, angol-, lengyel-, orosz-, sőt kínai nyelven 
is. Túlnyomó többségük elégedett a látottakkal, az idegenvezető 
tárgyilagos, szakavatott és lenyűgöző tájékoztatójával. Az alábbi-
akban idézek a vendégek bejegyzéseiből: „Köszönjük a múzeumi 
tárlatvezetést. Ritkán találkozik az ember ilyen széles ismeretek-
kel rendelkező vezetővel „lokálpatriótával” (93. oldal). „Nagyon 
szép tárlatvezetést hallgattunk végig. Reméljük, hogy még sokáig, 
sok ember megismerheti Borszék történetét” (98. old.). „Kellemes 
meglepetés volt ez a kismúzeum, utazás a múltban és igen emlé-
kezetes az idegenvezetés” (102. old.). „…örömmel állapítom meg 
ennek a múzeumnak létrehozását, tematikai felépítését, és a vonzó, 
érdekes idegenvezetést”(111. old.). „Ez kifejezetten érdekes, és szép 

legendák tartoznak hozzá” (112. old.). 
„Örülök, hogy létezik ez a múzeum, és 
remélem, hogy sokan fogják meglátogatni 
és okulni az itt látható emlékekből. Külön 
köszönöm a körbevezetést és a sok, érde-
kes információt, csodálatra méltó az az is-
meretanyag, amelyet hallottam” (112. b.). 
„Szép kezdeményezés ez a múzeum. Ér-
tékes információkat szereztünk Borszék 

történetéből” (128. old.). Egy szászrégeni diák vallomásából: „Kö-
szönöm nagyon szépen az idegenvezetést. A szakdolgozatom nagy 
részét meg tudom oldani az ön segítségével „(130. old.). „Megfelelő 
személy a megfelelő helyen”, írja a 131. oldalon egy látogató. Továb-
bá megjegyzi, hogy „az Önkormányzat szánjon több figyelmet erre 
a múzeumra: az ablakok árnyékolása, tisztítása, múzeum felírat, 
stb.” „A múzeum nagyon tanulságos, érdemes megtekinteni” (135. 
old). „Ennek a kis múzeumnak és a múzeum vezetőjének köszön-
hetően jobban megismerhettük, betekintést nyerhettünk Borszék 
múltjába. Fantasztikus volt hallgatni, nagyon élveztük” (137. old.). 
„Nagyszerű történeti bemutatást kaptunk, megismerve Borszék 
teljes történetét, melyért köszönettel tartozunk” (egy debreceni 
csoport, 138. old.). „Nagyon alapos történeti visszatekintésben 
volt részünk” vallja egy budapesti család (138. old.). Még sokáig 
sorolhatnám a bejegyzett véleményeket, de gondolom, hogy ebből 
a néhány részletből is láthatjuk, hogy a múzeum egy rendkívül fon-
tos kulturális hely, ahol sok ember megfordul és ismerkedik a több 
mint 200 éves településünk történelmével. Köszönettel tartozunk 
Kamenitzky Antalnak, aki szívügyének tekinti úgy a múzeum sor-
sát, mint a település történetének ismertetését. Reményeink szerint 
a múzeum anyagát bővítjük, környezetét még szebbé tesszük, hogy 
valóban a város egyik büszkesége lehessen.

// Farkas Aladár

Rendhagyó módon egy nappal korábbal, június 20-án tartottuk 
tanévzáró ünnepségünket. Tanár és diák egyaránt várta ezt a na-
pot.  175 tanítási nap elég megterhelő minden résztvevőnek. Az 
eseményre a városi kultúrházban került sor, ahol a tanulók mellett 
ott voltak azok a szülők, nagyszülők, hozzátartozók, akiknek még 
fontos az iskola, a gyerekük jövője. Bakos Balázs katolikus plébá-
nos és Nicolae Ciupudean ortodox pópa mondott hálaadó imát, 
majd Kovács Julianna és Hângan Daniela igazgatónők mondtak 
búcsúbeszédet. Köszönetet mondtak a szülőknek, önkormányzat-
nak, önkormányzati képviselőknek azért a támogatásért, amely-
lyel segítették egész éven át munkánkat. Az ünnepi műsort Lász-
ló Tibor csoportja biztosította. A kicsik (Hângan Anda, Hângan 
Simon és Elek Ágota énekszámokat adtak elő, Ágota pedig hege-
dűn eljátszotta Ciprian Porumbecu Balladáját. A nagyobbak ön-

álló zenekart létesítettek, bemutatkozásuk jelesre sikerült: Barabás 
Krisztina, Cerchez Norbert, Elek Ágota, Metz Eduárd és Szereceán 
Tihamér. Magyar és angol számokat játszottak, illetve Elek Ágo-
ta énekelt magyarul és angolul. Megmutatta, hogy énekesként is 
benne van „az X faktor”. Tehetséges gyerekek, érdemes foglalkozni 
velük. Következett a mindenki által várt eredményhirdetés, díjki-
osztás. A kisiskolásoknál nem lévén jegyadás (minősítést kapnak) 
nagyon nehéz élesen kiválasztani az első 3-4 tanulót, aki díjazásra 
érdemes. Mindenki jó vagy nagyon jó valamiben. 
Íme az eredmények: 
Iskolaelőkészítő osztály: Csibi Tamás, Eigel Vivien, Ferencz Bri-
gitta, Ferencz Hunor, Ferencz Zsolt, Kis Renáta, Móga Milán és 
Siklódi Balázs.

Az a nép, amelyik nem ismeri és nem tiszteli múltját, az nem érdemli jövőjét!

folytatás a következő oldalon
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» gyermeknap három napon át «

» tanévzáró ünnepség  «

Borszéken, három napon át zajlottak a gyermeknapi rendezvények. Csütörtökön me-
senap volt. Sárpátki Ágnes amatőr színész szórakoztatta az óvodásokat és kisiskolásokat a 
városi művelődési ház nagytermében. Interaktív tevékenység volt, hiszen a gyerekek is bekap-
csolódtak a műsorba, és elmondtak 1-2 mesét. Jól szórakozott mindenki. Péntek délelőtt az 
iskolaudvaron zajlottak a rendezvények. Voltak vetélkedők, játékok, kerékpárverseny, íjászat, 
rajzverseny. A színes és gazdag rendezvénysorozatba bekapcsolódtak az iskola gyerekei. A 
legjobbak oklevélben és könyvjutalomban részesültek. Az RMDSz jóvoltából minden óvodás 
és iskolás egy-egy tábla csokoládét kapott. Szombaton a Borszéki Ifjúsági Fórum szervezett 
játékos és ügyességi vetélkedőket: karaoke, „miss és mister tini” számokba lehetett benevez-
ni. Délben bábelőadást láthattak 
Wass Albert: A tavaszébresztő 
madarát, Páll Ibolya óvónő jó-
voltából. Igazi gondtalan, felhőt-
len rendezvénysorozat jellemezte 
az idei gyermeknapot. Köszönet 
mindazoknak, akik segítettek a 
programok zökkenőmentes lebo-
nyolításában.

// Farkas Aladár

I. B. Balla Ferdinánd, Balázs Emil, Heczel Alíz, Kolozsi Viktória és 
Jákó Máté. II. B. Cerchez Romina, Jacob Valentin, Puskás Hubert, 
Straff Graciella és Zatoschil-Ballai-Fokt Jenő. III. B. Márkos Pat-
rik, Mik Larissza, Szín János-Szilárd, Kolozsi Anett-Jessika. IV. B. 
Balázs Mária Magdolna, Cirpaci Dominik, Debreceni Paula, Jákó 
Dániel, Mikk Edvin, és Straff Amanda. V. B. 1. Elek Ágota, 2. Szőcs 
Krisztián, 3. Kolozsi Edina és Pop Cristian. VI. B. 1. Lukács Melá-
nia, 2. Csibi Vanda, 3. Debreceni Szabolcs. VII. B. 1. Kolozsi Anita 
és Biró Zakariás, 2. Szász Attila, 3. Kapott Renáta. VIII. B. ismer-
tettük és díjaztuk a ballagás alkalmával. IX. B. 1. Berecz Szabolcs, 
2. Forró Hunor, 3. Szvinyuk Sándor. X. B. Burján Elemér, 2. Bajkó 
Rebeka. XI. B. 1. Török Henrietta, 2. Gidró Roland. XII. B. osztály 
tanulóit a ballagáskor díjaztuk.
A román tagozat díjazottjai:Iskolaelőkészítő osztály legjobbjai: 
Avrat Daniela, Cotrigăsanu Rareș, Pol Denis, Peter Alexandru, 
Stan Felx éș Țifrea Daniel.
I. A. Fokt Victor és Meirosu Cristian. II. A. Hângan Simon 
Constantin, Constantinescu Natalaia, Patka Julia, Acojocăriței 
Alexandra, Andras Andrea, Leopold Morena és Gioadă Cătălin.
III. A. Josub Cristina, Oprea Rodica, Vanc Cristian, Voica Laura 
és Alexandru Adrian. IV. A. Hângan Anda, Kovacs Mara, Csatlos 
Larisa, Scaete Alexandru és Lucaci Răzvan. V. A. 1.-, 2. Codrea 
Timotei-Sebastian, 3. Blagu Oana-Alexandra. VI. A. 1. Barabás 
Krisztina, 2. Dunăras Crina. VII. A. 1-2. -, 3. Constantinescu 
Tania. VIII. A. legjobbjait a ballagás alkalmával díjaztuk.

Sor került a Móga László-díj átadására. A néhai iskolaépítő 
és iskolaigazgató emlékére lánya által létesített díjat az idén Ben-

ta Carmen és Debreceni Laura kapta. Az RMDSz által odaítélt 
díjat szintén Debreceni Laura kapta, aki az V-VIII. osztályban a 
legmagasabb médiával végzett. Díjazták azokat a tanulókat, akik 
a különböző iskolán kívüli versenyeken aktívan és eredményesen 
részt vettek: Gidró Roland, Burján Elemér, Cârpaci Dominik, Jákó 
Dániel (Kenguru verseny), Debreceni Paula és Molnár Bernadett, 
Hțngan Anda, Scaete Alexandru, Kovacs Mara (angol verseny). 
Matematika versenyen remekeltek: Hăngan Anda, Kovacs Mara és 
Lucaci Răzvan. Román versenyen kitűntek: Hângan Anda, Kovacs 
Mara, Mailat Mădălina és Scaete Alexandru, Hângan Simon, 
Constantinescu Natalia és Vanc Cristian. A helyesírási vetélke-
dő legjobbjai: Csatlós Larisa, Kovacs Mara, Hângan Anda, Oprea 
Rodica, Voica Laura, Josub Cristina és Vanc Cristian.

A cserkész év legaktívabb kiscserkészei és cserkészei: Balázs 
Magdolna, Barabás Krisztina, Debreceni Laura, Mik Szabolcs, 
Straff Amanda, Szász 
Attila, Szőcs Kriszti-
án, Vas Zoltán, Vaszi 
Roland és Váradi 
Csongor.

Egy kemény és 
kitartó munka után 
következik a jól meg-
érdemelt vakáció pe-
dagógusnak, tanulók-
nak egyaránt.

// Farkas Aladár

vakáció

Közelebb lépett a nyár,
S a kapun kikandikál
Egy fáklyás menet.

Kicsi kezükben fényözön,
Lábuk surranó öröm,
Egy csapat gyerek.

Viszik a lángot könnyedén,
Álmuk a tengerpartig ér,
Vagy Bükkhavasba.

fenyőillatú tánc
Dobban a láb,
És lendül a kar
Forog az ég ,
Surran a szoknya.

Lobog a pántlika.
Bomlik a konty
Feszül a mellény 
És pattan a gomb.

Szikrát vet szeme 
Piros az arca
Ezer boszorkány
Táncot járja.

Benne van táncában
Születés ,halál
Kenyér és víz 
Fenyő és madár.

// Ungureanu Katalin

folytatás az előző oldalról
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Jakubinyi György érsek 2013. június 29-én, Szent Péter és 
Szent Pál apostolfejedelmek ünnepén, öt diakónust szentelt 
pappá a gyulafehérvári székesegyházban. Gyulafehérváron vé-
gzett teológiai tanulmányai befejeztével, az egyházi rend máso-
dik fokozatában, az áldozópapságban részesült a borszéki Ba-
jkó Norbert, a ditrói Csíki Szabolcs, a székelyudvarhelyi Elekes 
Szabolcs, a petrillai Ilyés Imre és a borzonti Kovács István. 
A papszentelési szentmise után a főpásztor megáldotta Márton 
Áron püspök szobrát az érseki palota udvarán. - A nem min-
dennapi ünnepségre bérelt autóbuszon és körülbelül 3o sze-
mélygépkocsival utaztak Borszékről is a családtagok, tisztelők, 
érdeklődők. A szemtanúk elbeszélése szerint felemelő élmény 
volt mindenki számára: a felszentelt Bajkó Norbert megtapasz-
talhatta, hogy a családján kívül sokan büszkék rá és imádkoz-
nak azért, hogy  választott hivatásához az Isten adjon elegendő 
lelki és testi erőt; a hívek annak örvendhettek, hogy ismét pa-

pot adott a helyi közösség a főegyházmegyének. Bajkó Norbert 
Szovátán kezdi meg áldozópapi tevékenységét, amelyhez ez 
úton is Isten áldását kérjük.

// K.T.

Már nagyon rég vártuk  a napot, hogy kirándulni mehes-
sünk. Körülbelül március közepén ajánlta fel a segítségét, a tá-
mogatását a polgármesteri hivatal vezetősége és azóta fontolgat-
juk, hogy mikor tudjuk összehozni és hová?

Végre sikerült! Döntöttünk. 2013 június 20-án irány a Szent 
Anna tó. Az időt jól kifogtuk, kellemes volt. Az utazás alatt 
mindenkinek jókedve volt. Amit láttunk, az felér a csodával és 
biztos, hogy mindenkinek egy szép közös emlék marad. A tó 
varázsa elragadó, még meg is mártóztunk benne, pár személy 
kivételével.A tisztaság a tó környékén példamutató. A kis kápol-
na a maga egyszerű szépségével tiszteletet parancsol.

Hazafele egy kis kitérővel meglátogattuk a Csíksomlyó-i 
kegytemplomot, ahol mindenki lelkileg is feltöltődhetett. Még 
egy marosfői pihenő egy kis hűsüléssel, és onnan hazáig tartott 
a jókedv.

Mindenki jól érezte magát. Köszönet a polgármesterünk-
nek, Mik Józsefnek, a Jó Istennek a szép időért és a Panorámás 
buszsofőrünknek, Csibi Leventének és az összetartó nyugdíjas 
közösségnek. Már tervezzük a következőt!

// Antal Erzsébet 

szép rózsát alakítva.  A város területén 20 új kukát és 40 új pa-
dot helyeztek el, valamint leraktak az alsóborszéki játszótéren 
mintegy 200 négyzetméternyi járólapot.

Érdemes egy kis sétát tenni a felsőborszéki Millennium 
parkban is, ahol a dendrológiai park tele van szebbnél szebb 
virágágyással, benne csillagfürtök sokasága, havasi őszirózsa, 
harangvirág, hogy csak a nagyobbakat említsem. Vannak eg-
ynyári és évelő virágok. A díszes virágágyások már most ün-
nepi pompában köszöntik a 60 éves várost. Rendezett kert-
városban érezheti magát városlakó és vendég egyaránt.

// Farkas Aladár

» főegyházmegyénk öt úJmiséssel 
gazdagodott «

» kirándultunk! « » nyári ruhát 
öltöttek parkJaink «

folytatás a 3. oldalról
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A nemrég elhunyt, 101 
évet élt Kopacz Gyuri bácsi 
életét ‒ némi kihagyással  ‒  
akár taníthatnák is „Egész-
séges életmód” címszó alatt. 
Gyuri bácsi úgy élt meg 1o1 
évet, hogy hosszú élete során 
alig volt beteg. A derékfájás, 
nagyothallás 90 fölött nem 
számít betegségnek. Éle-
te nagy részét jókedvűen, 
egészségesen élte le.

A következő kérdések-
feleletek nem hangzottak el, 
de több mint félévszázados 
ismeretségünk és 36 éves 
szomszédságunk alatt annyi-
ra megismertem Gyuri bácsit, 
hogy meg merjem írni ezt a képzelt riportot.

‒ Gyuri bácsi, minek köszönheti ezt a szép, hosszú életet?
Hát, fiam, s közben huncutul megvillan a szeme, én min-

denben ismertem a mértéket: munkában, evésben, szórako-
zásban. A mérték és mértéktartás a fontos! Dolgozz, de ne légy 
munkamániás, egyél, de ne zabáld betegre magadat, éljed az éle-
tet. Látod, én még most is felmászom a csűr tetejére és magam 
javítom ki a tetőt, magam aprítom és rakom el a téli tüzelőt, 
és amíg bírtam, én is gyűjtöttem össze a nyár folyamán, min-
den alkalommal egy kicsi szekérnyi csapot, hulladék fát hozva 
haza az erdőből. Ezt a darabka veteményest és pityóka földet is 
szeretem magam megmunkálni. A fiatalok segítenek, ki akar-
nák venni a munkát a kezemből, hogy az már az én koromban 
nem való, de én szeretem csinálni! És úgy van jól, ahogyan én 
csinálom... [mondaná nagyon határozottan Gyuri bácsi. Ide kí-
vánkozik, hogy az udvara, háza tája csinos, rendezett, a lakása, 
háztartási gépek nélkül is (ilyesmire nem volt igénye, bár módja 
lett volna) mindig patyolat tiszta volt.]

‒ Gyuri bácsi egész életében járta az erdőt. Halak, vadak 
és madarak jó ismerője, a szomszédság gombaszakértőként 
ismerte.

Míg dolgoztam, a munkámhoz tartozott az erdőjárás, ké-
sőbb meg már minden nap szükségét éreztem, hogy kisétáljak a 
fenyők közé. No, meg mindig adott valamit: gombát, gyógyfü-
vet, csapot, epret, málnát, szedret... Nyaranta akár a Wittingig 
is elmentem málnászni, eprészni. Tudod, míg az urad gyermek 
volt, őt is vittem magammal: reggel 4-kor indultunk, délután 
már itthon voltunk, megszedtük a tízliteres vedret! Aztán az 
sem volt ritka, hogy útközben a patak mellett egy-kettőre hor-

gászbotot fabrikáltam mo-
gyorófa vesszőből, zsineg és 
horognak való mindig volt a 
zsebemben, és azon melegé-
ben kiemeltem néhány piszt-
rángot a Holló- patakából... 
Ej, szép idők voltak!

‒ Gyerekei nem szület-
tek egyik házasságából sem. 
Azt mindenki tudja, hogy 
Gyuri bácsi a természethez 
volt a leghűségesebb, de mi-
lyen viszonyban volt az em-
berekkel?

Milyen viszonyban le-
gyek…? Hát jó viszonyban! 
Én mindenkit meglátogattam 
a szomszédságban, mikor 

beteg volt. Mindenkinek megadtam a végtisztességet is, mikor 
annak jött el az ideje. S hogy nem volt gyermekem? Látod-é, 
vénségemre egyszerre kaptam gyermeket és unokát a gondo-
zóim családjában. Szerettem beszélgetni az emberekkel, tudod, 
Laciékkal is mennyit meséltünk az erkély alatti padon... [Va-
lóban, ritkán lehetett úgy elmenni Gyuri bácsi háza előtt, hogy 
néhány mondatot ne váltsunk. A vége felé nagyothallása miatt 
eléggé nehézkes volt a beszélgetés, de a kommunikáció nem szűnt 
meg. Még a múlt ősszel a Lépcsős utcában dolgozó munkások 
ebédszünetben köréje gyűltek, és hallgatták Gyuri bácsi vadász-
meséit.] Én mindent megkaptam az élettől, amire vágytam. 
Örömöm telt mindenben, amit csináltam: munkában, szórako-
zásban. Tudod, szerettem a jó formájú fehérnépet. Mindig meg-
néztem őket. Most is, ne, ezzel a kukkerral többet látok, mint 
te! [Gyuri bácsit utolsó éveiben a gondozói megajándékozták egy 
távcsővel. Azzal kémlelte a környéket, a szomszédságot]. 

Aztán tudod, mostanában minden nap megiszom a kis üveg 
konyakomat, a legkisebbet, amiért naponta magam megyek be a 
sarki élelmiszerüzletbe, pedig tudod, soha nem voltam iszákos 
ember, de mostanában valahogy jól esik...[Mikor javasolták, vá-
sárolja meg nagyobb kiszerelésben, mert olcsóbb, határozottan 
nemet mondott. Azzal magyarázta, hogy esetleg kísértésbe esne 
és átlépné a mértéket]. Csak a derekam ne hasogatna… - sóhajt 
fel.

‒ Most meg kellene köszönnöm a beszélgetést... Jelen 
esetben azzal fejezem be, hogy szerencsésnek tartom magam, 
hogy Gyuri bácsi személyében ismerhettem egy olyan em-
bert, aki tudott élni, tudott örvendeni az életnek.

// Kolbert Tünde

» hogyan élJünk 101 évet Borszéken? «
(képzelt riport kopacz gyuri Bácsival)
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KONYHAMŰVÉSZET HATÁROK NÉLKÜL 
– ÍZEK HETE BORSZÉKON

–  És képzeljétek el! – tartotta „klubtársainak” nyári 
élményeiről beszámolóját Manófalvy Tódor úr. – Mint 
azt tudjátok, ez év július derekán Erdélyben voltunk a 
családdal, és az utolsó héten Borszéken pihengettünk. 
Gyönyörű vidék, a levegőt szinte harapni lehet. És az a 
sok forrás! Egészen jól kikúráltam magam. De ami igazán meglepett 
bennünket az a gasztronómiai program volt. Minden nap más-más 
étteremben ebédeltünk és vacsoráztunk, más és más tájegység, más 
és más nemzetiség jellegzetes ételeit, ízeit kóstolhattuk. Igazán nagy 
élmény volt! – Azért, hogy tudjátok – lendült bele az élményeik rész-
letezésébe Tódor úr –, csütörtökön a BORSEC VILLA éttermében 
ebédeltünk, ahol a moldovaiak nemzeti ételeit ettük. Estére pedig a 
ZÖLDFENYŐ étteremben nyírségi ínyencségeket kínáltak. Másnap, 
pénteken a KORONA PANZIÓ remekelt, gyergyószentmiklósi ör-
mény különlegességek voltak a menüben.
–  És hát a vacsora! – folytatta Tódor úr. – A TROPICANA étterembe 
sétáltunk le, ahol valami fantasztikus szabolcsi specialitásokkal et-
tük magunkat degeszre.
 – Ugye, azt mondanom se kell, hogy szombaton se tartottuk be a 
böjtöt – mesélt tovább Tódor úr, a közben valamiért kissé furcsán 
nyeldeklő társaságnak. –  Bár be kell vallanom, hogy a délelőtt kissé 
kalandos volt, mert traktorral vittek fel a házigazdák a Borszék fe-
lett 1310 méteren levő MENEDÉK vendégházhoz, de azt a meglepe-
tést! Igazi! Mondom: igazi dunaföldvári halételeket kaptunk ebédre. 
Utána egy nagyon-nagyon kellemeset sétáltunk és gyönyörködtünk 

csak az ott, fentről látható tájban, a Borszéket és környékét 
anyaölként körbeölelő havasokban, s persze készültünk a 
vacsorára. Azt a FALÓ kisvendéglő teraszán fogyasztot-
tuk el; a Marosvásárhely környéki székely konyha reme-
keit.
–  A vasárnap már igazi kihívást jelentett  – vallotta be Tó-
dor úr. – Megebédeltünk a PÁLMA étteremben, ahol egy 

újabb nyírségi specialitást ehettünk, de a valódi csúcsa e napoknak 
a délután, az este volt. A programban résztvevő éttermek, konyhák 
szakemberei egy nagy sátor egy-egy részében rendezték be egyedi, 
sajátos arculatú „éttermeiket”, ahova hidegkonyhai remekekkel vár-
ták a vendégeket, majd a helyszínen készítették és kínálták a szabad-
tűzön, parázson készített ételeiket. Én itt, a RIKI VILLA kínálatából 
falatoztam. Ismertek! Csak csipegettem… 
–  Igazán érdekes volt így „végigenni” Borszéket, és ezzel együtt 
szinte a teljes Kárpát-medencét – fejtegette tapasztalatait Tódor úr. 
– Mint az már az első nap kiderült, a résztvevő konyhákban „ven-
dégművészek”, azaz messzi tájakról érkezett mesterszakácsok készí-
tették specialitásaikat.
–  Ha az információim helyesek – magyarázta Tódor úr, –  akkor a 
szervezők tervei szerint, máskor is lesz ilyen, vagy hasonló program 
Borszéken. Talán már a téli szezon kezdetén.
–  Mindenképpen ajánlom figyelmetekbe! Mi ott leszünk! – hangsú-
lyozta Tódor úr.

Tisztelt Borszékiek! Kedves Vendégeink!
Ez a Manófalvy Tódor úr tud valamit, de mindenképpen a jövőbe lát!

// Szőts Béla - ötletgazda, panzióvezető

» ha nyár – ha tél: Borszék! «
has fakadJon, de étel - ital ne maradJon!

Július 25-26-27- 28. – csütörtök – péntek – szomBat – vasárnap

Eseménynaptár
Időpont Esemény Szervezők

Június 30 Turisztikai idénynyitó Vendégvárók szövetsége, Polgármesteri hivatal
Július 6-7 Meteor est – koncertek Ecou kulturális egyesület
Július 12-14 Ifjúsági napok Borszéki Ifjúsági Fórum
Július 21 Fúvószenekarok találkozója Polgármesteri hivatal
Július 24-28 Ízek hete – gasztronómiai napok Vendégvárók szövetsége, Polgármesteri hivatal
Július 27-28 Borvízfesztivál Vendégvárók szövetsége, Polgármesteri hivatal
Július 27 Anna bál Tündérkert virágai néptánccsoport,

Polgármesteri hivatal
Július 31- augusztus 4 Testvérvárosok találkozója Polgármesteri hivatal
Augusztus 2-4 Borszéki napok Polgármesteri hivatal, Vendégvárók szövetsége, Borszéki 

Ifjúsági Fórum
Augusztus 11 Néptánc találkozó Borszéki Ifjúsági Fórum
Augusztus 18 Hagyományőrző nap Tündérkert virágai néptánccsoport, Polgármesteri hivatal
Augusztus 24-25 Borszék Fest – nosztalgia hétvége Polgármesteri hivatal, Vendégvárók szövetsége, Borszéki 

Ifjúsági Fórum
Augusztus 31-Szeptember 1 Kerékpár tábor Vendégvárók szövetsége, Polgármesteri hivatal
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