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A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-
én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát.

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk 
erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket.

szőlővessző nektárja és a kúnsági búza érett kalásza az Utolsó 
vacsorában szereplő kenyér és bor megjelenítése. 

Nemzeti jelképeink- himnusz, zászló, címer, korona, 
jogar, országalma- meghatározó elemei a magyar kultúrának. De 
a kultúra tág fogalom, az Értelmező Szótár szerint a kultúra jelenti 
az emberiség által megteremtett összes anyagi és szellemi 
értékeket. Kultúránk olyan érték, amely megtart, összetart, 
közösséget épít, erőt és elismerést ad. Sok területe van, dea 
nyelvünkből és keresztény kultúránkból ered az összes többi.  
Népünk hitben, erkölcsben, közösségért és szabadságért hozott Néhány éve Ballai Erzsébet tanárnőnek köszönhetően 
áldozatban is nagy volt. Legyünk büszkék arra, hogy 26 szent és 27 Borszéken is megemlékeznek erről a napról. Ebben az évben, 
boldog neve kötődik Magyarországhoz. Nehéz lenne valamennyit január 21-én, a kultúrházban szép, tartalmas műsorral 
felsorolni, de valamennyien a legfontosabb áldozatot hozták ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját. Felléptek Klemencz Gréta 
életükben, haláluk után szentként tiszteljük őket. Szent Istvánt, kis tanítványai, az Andantini tagjai, Kányádi Sándor és 
Szent Imrét, Szent Gellértet, Skóciai Szent Margitot – akiről II. Kamenitzky Antal verseiből szavalt Sárpátki Ágnes, Stan Timea és 
Erzsébet angol királynő vallotta, hogy büszke arra, hogy ereiben alulírott. Végezetül a Czifrasarok és a Czifrasarkocska lépett 
magyar vér, Árpád-házi vér folyik. Skóciai Szt. Margitot minden színpadra és táncaival elbűvölte a közönséget. Népdalt énekelt 
angol királynő anyjaként tartja számon. Szent László lánya, Szent Elek Ágota. A műsor a Himnusz és a székely himnusz közös 
Piroska-bizánci császárné-ortodox szent lett, Szent Erzsébetet, II. éneklésével zárult. A különböző műsorszámok közötti összekötő 
András lányát Goethe a “legnagyobb német asszonynak nevezte.szöveg a magyar kultúra mibenlétét, tartalmát foglalta össze.

Szent Kinga- házasság révén lett Lengyelország és Litvánia Ezt közöljük az alábbiakban.
védőszentje Kunigunda néven. Szent Hedvig- Jadviga a lengyelek “Mindenkit nagyszeretettel köszöntünk a Magyar Kultúra 
másik szeretett kiránynéja, a krakkói egyetem alapítója. Igy Napján. 1823 január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz 
közelítjük Mindszenthy Józsefet, Márton Áront, de a névsor nem szövegét. Nemzetet összetartó szimbólummá 1844-ben vál Erkel 
zárult le.Ferenczenéjével. A költő Istent szólítja meg, áldást és jókedvet kér 

Felnézhetünk nagyasszonyainkra is. Nem véletlenül hiszen a sok szenvedés után jogot tart erre a nemzet. Vészterhes 
mondják, hogy a nők nagyságában él a nemzet nagysága. Minden időben született a vers,amikor a magyarok sokan úgy érezték, 
magyarok patrónája Szűz Mária mellett tiszteljük Saroltát hogy egyetlen megtartó erő az Isten kegyelme és áldása lehet. A 
(Szt.István anyját), az Árpád-házi királyleányokat, akiket hitük és többszakaszos vers utal a dícső múltra, híres hadvezéreinkre, 
tiszta erkölcsük, műveltségük emelt kortársaik fölé.királyainkra, akik nagyot tudtak tenni a magyarsággal, akiket 

példaként állít kortársai elé. Megemlíti az ország értékeit,a tokaji 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

(folytatás a 2. oldalon)

Fotók: Móga Attila
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fotó: Benkes Zsolt

A sornak még messze a vége: említenünk kell lenne.Egy amerikai tanulmány szerint a XX. századot 
hadvezéreinkat: Attilát, a hét vezért Árpáddal, akiknek Budapesten készítették elő, hiszen a század legnagyobb 
nyílaitól rettegett Európa, keresztes lovagkirályunkat, I. találmányai, számítógép,atomenergia, űrrepülés – a magyarok 
Andrást, NagyLajost hires vitézével, Toldi Miklóssal, Hunyadi nevéhez fűződik. De nemcsak a megalkotásban, a fejlesztésben 
Jánost, Kinizsi Pált, Báthory Istvánt, Zrínyi Miklóst, II. is fontos lépéseket tettek: a Basic-programozási nyelv Kemény 
Rákóczi Ferencet, 1848 hőseit és az 56-osokat. János érdeme, az e-mail rendszerrel együtt, Simonyi Károly 

Talán a magyar iskolákba is szívesebben lépnek a nevéhez a Word szövegszerkesztés köthető, még a 
gyerekek, ha eláruljuk, hogy a magyarok lélekszámához képest Holdraszállás Apollo-programot is magyar feltaláló dolgozta 
nekünk van a legtöbb Nobel-díjasunk. Ez anyanyelvünk ki. A hangosfilmet, a tévés közvetítést Mihály Dénesnek 
teremtő erejének, páratlan logikájának és a nagyszerű magyar köszönheti a világ, Neumann Jánosnak a számítógépet, Szilárd 
iskoláknak köszönhető. A 15 magyar Nobel-díjasunk nagy Leó az atombomba, Teller Ede a hidrogénbomba feltalálója. S 
része a magyar érettségire építette későbbi rudását. Magyar ha ezekről mind nem tudna a világ, akkor Rubik Ernő a “bűvös 
tudósok, feltalálók nélkül bizony az egész világ szegényebb kockájával” egyedül is “elbűvölné” a világot.  

December 20-án még volt egy tanácsülésünk, de a jóvá 2017-re.
karácsonyi Források anyagába már nem fért be ez a tudósítás. Köszönettel tartozunk a Romaqua Rt-nek, mert 50 ezer 
Tíz határozatot fogadott el a testület. lejt adott az ünnepi díszkivilágításra, illetve ajándékcsomagok 

A 151-es határozat újabb költségvetés módosítást készítésére.
hagyott jóvá. Alig léptünk be az újévbe, máris tanácsülésünk volt 

A 152-es határozat alapján az óvodának átadtak egy (január 4.). Íme az elfogadott határozatok:
kazánt a Kultúrháztól. Az 1-es határozat rendezi (kiegyenlíti) a 2016-os 

A 153-as határozat jóváhagyja az Önkéntes Tűzoltók költségvetési deficitet.
50%-os adókedvezményét 2017-re. A 2-es határozat 17 személynek jóváhagyta az 

A154-es határozat aktualizálja a felújított utcák értékét. adócsökkentést 2017-re.
A 155-ös határozat 300%-os adót állapít meg a 14-es A 3-as határozat jóváhagyta az oktatási intézmények 

villatulajdonosnak az épület elhanyagoltsága miatt. besorolását.
A 156-os határozat 500%-os adót hagyott jóvá a 20-as A 4-es határozat elfogadta a költségvetési többlet 

villa tulajdonosának. felhasználását. 500 ezer lejt tartogat az esetleges kasszahiány 
A 157-es határozat 500%-os adót hagyott jóvá a 19-es pótlására, és 1 500 ezer lejt fordít fejlesztésre.

villa tulajdonosának. Az 5-ös határozat eltörli a 40 lej alatti adóhátralékokat, mind a 
A 158-as és a 159-es határozatok módosítanak régebbi természetes, mind a jogi személyeknek. Ezek összege 144, 36 

határozatokat (a 91-est és a 101-est). lej. 
A 160-as határozat újabb 6 személy adócsökkentését hagyta 

TÁJÉKOZTATÓ A TANÁCSHATÁROZATOKRÓL

Farkas Aladár

(folytatjuk)                                                                        Ballai Erzsébet 

(folytatás az 1. oldalról)

fotók: Móga Attila
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„AZ IDÉN REKORDOT DÖNTÜNK”

Décsei Levente síoktató, táborszer- Décsei Levente: Bíztosan. Egyre több 
vező közismert személyiség  Borszéken, a visszajáró gyerek és család, olyan is van, 
legalábbis a sípályakezelők, panziósok, hogy egy síszezonban kétszerjön. Két éve 
vendéglősök körében. Miután leesik az reklámra sincs szükség, egyik küldi a 
első hó, és beindul a sípálya, megérkezik másikat, telefonon keresnek meg és 
Levente. Meggyszínű autója  mindegyre jelentkeznek. 
feltűnik, jelentkezik telefonon, lefoglalja a K.T.: A reklám legolcsóbb és 
szálláshelyeket,  szervezi az étkeztetést. leghatékonyabb formája! Honnan 
Szervezi a sítáborokat. Megkértem, me- származnak a jelentkezők?
séljen ezekről a dolgokról. Kézségesen Décsei Levente: Nagy a von-
fogadta a felkérést. záskörzetünk! Kolozsvár és környéke, 

K.T.: Miért pont Borszékre esett a Brassó, Szatmár, Marosvásárhely, Piatra-
választása, mikor a környéken bő a sípálya- Neamt, Moldávia, még Németországból is 
választék? volt tanítványunk, mikor az iskolai 

Décsei Levente: Körülbelül hét évig szünetet és a tábor időpontját sikerült 
a Bucsinra jártunk, de az ottani infra- egyeztetni. 
strúktúra elég hiányos, gondolok az K.T.: Szép! És ez nagyon jó 
áramszolgáltatásra, korlátozott a szálláshelyek száma is. 2010 Borszéknek is. A jövőben is ide tervezi a táborokat?
februárjában még ott sítáboroztunk az iskoláskorú Décsei Levente: Igen. Kiépült egy  jó kapcsolatrendszer, 
gyerekekkel, de körülnéztem a környéken is. Borszéken kedvező áron tudunk ajánlani színvonalas ellátást. Ebben 
felfedeztem az Ely panziót, ahol egyszerre 30 gyerekkel is meg segítenek az itteni barátságos árak: a szállás, étkeztetés, sípálya 
lehet szállni. A sípályarendszer tökéletes oktatási célokra, itt jól használat. Ilyen színvonalú olcsóbb sítáborról nem tudok az 
lehet foglalkozni óvodáskorú gyermekekkel is, akik már a országban...Például a Prahova völgye sokkal drágább, anélkül, 
harmadik-negyedik napon haszálni tudják a felvonót. Meg kell hogy oktatás szinten többet tudna nyújtani. Persze, azért van itt 
jegyeznem, hogy a felvonósok, a pályakezelők hozzáállása még fejleszteni való: pályavilágítás, még egy beléptető-kapu,  
kitűnő, minden támogatást megadnak, amint az Ön- jó lenne a hóágyú-rendszert bővíteni. Becslésem szerint csak 
kormányzat is az általunk itthagyott összegből lehetne vásárolni egy hóágyút!

K.T.: Számszerűen hány sítábort szervezett Borszéken? K.T.: Levente nem csak télen hoz Borszékre vendégeket, 
Décsei Levente: Pontosan nem is tudom...több mint 25 az év többi részében is mindegyre találkozunk.

tábort az évek során. Évente 5 - 7 turnust. Fokozatosan gya- Décsei Levente: Igen, szervezek sporttáborokat, osz-
rapodott a tábor, nőtt évről-évre. Úgy néz ki, hogy az idén tálykirándulást. S ha elkészül a kezelőközpont, nyaranta 
rekordot döntünk, legalább 220 gyerek jön ide sízni a úszótábort, bicikli túrát s még sok mindent lehetne csinálni! 
szezonban, az őket elkísérő felnőtteket nem is számolom. Egy kalandpark is sokat segítene a turisták nyári 

K.T.: Úgy gondolom, hogy a jövőre is bíztosítja Borszék szórakoztatásában.
téli látogatottságát, legalábbis részben. Az a gyerek, aki itt K.T.:Köszönöm a beszélgetést.
tanult sízni, az majd felnőtt korában is el fog jönni... Kérdezett: Kolbert Tünde

fotók: Décsei Levente
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EGY KONCERT ÜRÜGYÉN ISMÉT AZ ONE MORE MINUTE-RÓL

K.T.: Milyennek éreztétek a borszéki fogadtatást? Az 
érthető, hogy az One more minute hazai pályán sikeres, kiváncsi 
lennék hogyan látta-érezte ezt Acker Petra és TóthViktor?

Acker Petra: “Borszéken gyönyörű napokat töltöttem. Az 
egész környezet békét és tisztaságot árasztott. A közönség 
maximálisan nyitott és kiváncsi volt az új dolgokra. Nagyon jól 
éreztem itt magam, bármikor szívesen visszajönnék.”

Tóth Viktor: “A borszéki fogadtatás csodás volt! Miközben 
játszottunk, folyamatosan érezhető volt a nézőtérről a helyi 
emberek támogatása, szeretete. Jó volt érezni, a koncerten és a 
koncertre felkészülő időszakban is, hogy a helyiek szinte 
családtagjaiknak tekintik a One More Minute tagjait és 
szívügyüknek tekintik a csapat sorsát. Jó érzés volt, hogy ez 
esetben én is a családban érezhettem magamat!2016 november elején ígényes meghívókat hozott házhoz 
 A novemberi turnéról így vall az együttes:Pop Annamari és Mosneág Gellért, amelyek az One more minute 

november 7-iki koncertjére szóltak. Az általunk jólismert nevek „A novemberben megszervezett turné indítéka az volt, 
mellett olvashattuk Acker Petra és Tóth Viktor nevét is. A hétfői hogy Viktort elhívtuk Borszékre, hogy tartson csak nekünk 
napon zsúfolásig telt  kultúrház termében megtörtént a varázslat! személyre szabott workshopot. Itt jött az ötlet, hogy dobjunk 
A nagyérdeműnek kivételes élményben volt része. Siker volt a össze egy közös repertoárt. Ezt megelőzően Petrával volt egy 
javából, a jókedv, jóhangulat mindenkit hatalmába kerített. turnénk, amely végén úgy váltunk el, hogy nem ez volt az utolsó 
Kedvenceink és vendégeik f ”eldobták” a közönséget! Ennek a fellépésünk együtt. Jött István és azt mondta: "One More Minute 
fellépésnek  az ürügyén ismételten kérdezősködtem az együttes featuring Tóth Viktor & Petra Acker!". Érdekesnek találtuk, hogy e 
tagjaitól, de menedzserüket, Bodó Istvánnak is feltettem a különböző alternatív zenevilágokban élő művészeket  és a mi kis 
kérdést: "OMM" csapatunk dallamos játékait ötvözzük. Ne felejtsük el, 

hogy ekkor már zenekarunk tagja lett Cerchez Norbert K.T.: - Hogy alakult meg a One More Minute? Hogyan 
(billentyű) és Szerecean Tihamér (basszusgitár). A turnénk 3 találtatok rá Bodó Istvánra? Vagy Ő talált meg benneteket?  Mit 
fellépésből állt: Borszék, Csíkszereda és Bukarest. Itthon nagyon jelentett ez az együttes életében? Gondolom, meghatározó volt…
jól esett koncertezni, hisz egy tömör teltházzal fogadtatok, annak Bodó István lakonikusan vákaszolt: Én találtam meg őket. Az 
ellenére, hogy egy hétfői este volt. Jó volt látni, hogy kiváncsiak együttes tagjai közlékenyebbek:” Bodó István figyelt fel ránk egy 
vagytok ránk, köszönjük, hogy eljöttetek,  nagyon nagy élmény hazai DNS koncerten. Elhívott hármanunkat a következő heti 
volt a zenekar életében ilyen művészekkel itthoni színpadon, gyilkostói kutyaszánhúzó versenyre, hogy este szórakoztassuk a 
hazai közönség előtt koncertezni, reméljük tetszett.” versenyzőket. Ez volt az első zenélésünk hármas felállással. 

K.T.: - Merre tovább, mi a következő  év célkitűzése?Meglepő módon, ha a fáradt kutyáknak nem is, de az embereknek 
tetszett. Tulajdonképpen ez volt az az este, ahol megszületett a „A 2017-es évben is trió illetve kvartett fellépéseink lesznek 
mostani zenekarunk. Nagy tervek születtek az új trióban. István belföldön és küföldön. Továbbra is kollaborálni fogunk másokkal, 
adott időt, hogy kidolgozzunk számokat, utána bedobott a például tervünkben áll DJ előadókkal együtt dolgozni, közös 
sűrűjébe. Felléptünk módos kávézókban, zártkörű ren- koncertet csinálni Petra Ackerrel, Tóth Viktorral és A.G. 
dezvényeken, kis színpadokon. Fontosnak tartottuk a Weinbergerrel (ez még érdekesebb lesz), fesztiválokon és nagyobb 
kapcsolatteremtést komoly szervezőkkel. Ezzel párhuzamosan rendezvényeken koncertezünk majd, saját dalokon dolgozunk, 
egyik fő célunk a továbbtanulás volt közösen és magánúton. Ki stúdiózni fogunk. Persze ezekkel párhuzamosan a workshopok, 
Bukarestben, ki Budapesten találta meg a számára megfelelő táborok, magánórák se maradnak majd el, hisz míg élünk, 
tanárt. Együtt voltunk Tóth Viktor és Petra Acker workshopján, tanulnunk, fejlődnünk kell. 
amik  motiválóak voltak számunkra.” Mégegyszer köszönjük mindenkinek, hogy eljött az év 

K.T.: Hát ez a sztori zenetörténetbe kívánkozik. Egy végi koncertre, köszönjük a lelki támogatást, jól esik, hogy 
kutyaszánverseny és egy trió találkozásából sikeres együttes érdekeljük az itthoni embereket is. Reméljük idén  mindezt 
születik! viszonozhatjuk egy még szebb koncerttel. Egy boldog, sikeres évet 

kíván mindenkinek a One More Minute!”Miért novemberre időzítették a borszéki fellépést? 
Megszoktuk, hogy valamilyen esmény alkalmával (pl. Borszéki K.T.: -Köszönöm a beszélgetést! Külön köszönöm 
Napok)láthatunk-hallhatunk benneteket. Nem mintha Petrának és Viktornak, hogy válaszoltak, kívánok sok sikert, 
uborkaszezonban nem jönne jól egy ilyen fergeteges est… céljaitok, álmaitok megvalósítását! Mindannyiunk örömére!

Bodó István: Egyszerű a magyarázat: Tóth Viktor csak Kérdezett: Kolbert Tünde

most ért rá.

fotó: Szentes Zágon
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FÉNYFONÓ KARÁCSONY 

„Fényfonó Karácsony” címmel mutatta be adventi ismeretlentől. De ma itt vannak, már nem félnek, már szeretik a 
műsorát a Czifrasarok Néptáncegyüttes. Ahogyan azt már táncot és hűségesek a csapathoz. Csillog a szemük és bátran 
megszoktuk, ismét elbűvölték, gyönyörködtették a közönséget. próbálgatják a lépéseket. 
A műsor fényét a Czifrasarokból kinőtt és hivatásos És látom a középcsoportot. Ezelőtt egy évvel még sok 
táncegyüttesekben táncoló, de hűséges „elszármazottak”, Gidró fáradságba telt megtanítani nekik egy koreográfiát. Most 
Roland, Szvinyuk Sándor és Szőcs Henrietta jelenléte is növelte. azonban már ők azok, akik kérik, sőt saját magukat képezve 
A talpalávalót a Kedves zenekar húzta, mégpedig úgy, hogy próbálnak elsajátítani  táncokat. 
megmozdult a szék is a nézők alatt. Ferency József igazgató úr A fizika szerint a fény kettős természetű: tekinthető, 
konferálta fel a műsort és köszöntötte a közönséget. Karácsonyi hullámnak és tekinthető részecskének (fotonnak). A fény 
köszöntőjét teljes terjedelmében alább közöljük. hullám természeteként magyarázható a terjedése. A 

„Szeretettel köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, kolle- kvantumfizika (részecskeelmélet) tanulmányozza a fényt úgy 
gákat, diákokat, Borszék város elöljáróit. mint fotonokat. Ezeknek megvilágításában ajánlatos a fény 

Ismét eltelt egy év és mi újra számot adunk egész éves kettős természetét vizsgálni (hullám és részecske).Legalábbis 
munkánkról. Ezzel bizonyítjuk szüleinknek, hogy egész évben ezt mondja a fizika. 
érdemes volt próbákra járni, időt és energiát áldozni. Érdemes Én azért ismerek egy olyan fényt ami láthatatlan, mégis 
volt annyi pólót teleizzadni. Nekem a mai este azonban egy létezik. Ezt a fényt a tudomány még nem találta meg és nem is 
kicsivel többről is szól. Iyenkor végignézem a teljes csapatot, határozta meg. Ez a fény ott ragyog a gyerekek lelkében, és vezeti 
megszámolom, hányan vagyunk, hány embert veszítettünk és őket a helyes úton. Ez a fény vezeti haza a fiatalokat minden 
hányat nyertünk. Mert tudom, hogy minden egyes gyerek aki itt héten a próbákra. Ezért jönnek haza hivatásos táncosaink, 
van, az jó helyen van, és a jó úton jár. Leginkább annak örülök, hagyják hátra profi csapataikat és táncolnak velünk. 
hogy azok a diákok, fiatalok akik elhagyták Borszéket, ma mégis Karácsony van és a karácsonynak minden egyéb feladata 
itt vannak velünk. Hűségük a csapat iránt megkérdő- mellett az is a szerepe, hogy ezeket a kis fényeket egybefonja. 
jelezhetetlen. A csapat egysége most is ugyanolyan erős, mint Számunkra a karácsonyi készülődés nagyon fontos mert ezáltal 
amilyen eddig is volt. És gyönyörködöm a kicsikben, azokban az fonódik egybe a csapat.  A közös cél elérése és az út végigjárása 
első, második osztályosokban akik csak néhány hónapja jöttek az egybefonódást teszik lehetővé.Így lesz a karácsony fényfonó.” 
hozzánk táncolni, édesanyjuk kezét szorongatva, kissé félve az 

Közzé tette: Kolbert Tünde

Fotók: Móga Attila
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fotó: Antal Károly

Vígan búcsúztatták az óévet és vígan kezdték az 
újesztendőt a tettrekész nyugdíjasok. Mint annyi egyebet 
(születés-és névnapot, Borszéki Napokat, búcsúk, kirándulás), 
Szilveszter ünnepét is együtt töltötték. A nyugdíjasok nagy 
családjából tizenkilencen ülték körül a díszesen megterített 
asztalt. A finom falatokat a Pálma vendéglőből rendelték, 
sütemény, sör, bor, pálinka, pezsgő is volt bőven. A retró-zenét, 
örökzöld dallamokat („ a mi időnkből”) Csillag Jenő 
szolgáltatta, és ropták a táncot, múlattak, korukat 
meghazudtoló lelkesedéssel,  hajnalig. 

Kolbert Tünde

Köszöntő

Cseng a világ, mint a csengő,
Itt van már az új esztendő.
Dér fogadja, jég táplálja,

Szép dallal a patak partja.
A hóesés Őt köszöntő

Álom- finom fehér kendő.
Éljenek a fiúk, lányok, 

Kérik, hozzon boldogságot!
Hozzon eget, napost, kéket,

A házadnak békességet,
És egy boldogabb új évet!

Kovács Zsolt,  Pilisvörösvár

NYUGDÍJASOK SZILVESZTERE

Osztályfőnöki órán beszélgettünk  az igazi barátságról. lehet a válasz. Ne sértődj meg!
A tanulóim kérdőívet töltöttek ki, majd a következő órán 7. Segítsd barátodat, de ne avatkozz az életébe. Mondd 
megbeszéltük. Néhány gondolatot szeretnék megosztani erről el véleményedet, de ne tedd hozzá: én a helyedben feltétlenül 
a nagyon szép lelki kapcsolatról. ezt cselekedném!

A tartós, igazi barátság manapság ritka  kincs.Beszélni 8. Fejtsd ki a barátsággal összefüggő gondolatokat, 
róla könnyű, megtartani nehéz. Ha van, nagyon meg kell elképzeléseket, így elkerülhetők a félreértések. Kizárólag 
becsülni, és ami a legfontosabb: ápolni. Szerintünk így lehet: jószándékú kritikának van helye, de bánj csínján a meg-

1. Rokonszenv nélkül nincs barátság. Őszintén válaszolj fogalmazással.
a kérdésre: tiszta szívből szeretem őt? Ha igen – a többi már jön 9. Tapintatosan vegyél részt a másik   gondjainak, 
magától. félelmeinek megoldásában. Előbb kérdezd meg: akarsz 

2. Minden barátság egyszeri és megismételhetetlen. beszélni róla? Akarod, hogy segítsek? Ha nem – húzódj vissza! 
3. Soha ne mondj rosszat a másikról. Inkább védd, ha Ne legyél erőszakos.

támadás éri, vagy kibeszélik a háta mögött 10.Vannak helyzetek, amikor kérés nélkül is a másik 
4. Az őszinteség kötelező! Kölcsönös bizalom nélkül a rendelkezésére kell állni. (Betegség, haláleset, szerelmi bánat 

legjobb barátság is meghal. Ha viszont hiányzik az őszinteség, stb.). A barátságban pont az a szép, hogy szavak nélkül is 
akkor nem beszélhetünk igazi barátságról. érezhető, mikor van feltétlenül szükség ránk.

5. Az egyezségeket feltétlenül tartsátok meg. Ha Íme néhány tanulói vélemény: A barátság olyan 
mégsem, őszintén tisztázzátok az okokat. Soha ne fordítsatok gyönyörű, hogy szerintem nem is létezik.Nem lehet 
hátat egymásnak addig, amíg személyesen nem néztetek megfogalmazni, mitől lesz valaki a barátod. A meg-
egymás szemébe, és nem beszéltétek meg a problémákat. próbáltatások érlelik a barátságot.

6. Ne várd el kívánságaid feltétel nélküli teljesítését! Végül még egy alapszabály: a barátságot ki kell ér-
Lenne időd és/vagy kedved… típusú kérdésre igen és nem is demelni.

A BARÁTSÁGRÓL

Kovács Júlia

Fotó: Kolbert Tünde
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Emlékkönyvünk 2. kötetét 2013. aug. 12-én nyitottuk Ennek kedvezményes csíráit élvezhetjük már a napon is! 
meg. Év végéig 142 bejegyzést olvashatunk. 2014-ben 367 beírás Gyönyörűek a régi villaépületek, a hatalmas par-
van. A látogatók zöme romániai (84 településről látogattak a kok”!...Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal Köztisztviselői (33. 
múzeumba), 43-an Magyarországról jegyeztek be az Em- o.).
lékkönyvbe. Voltak angol-, francia-, német-, holland-, olasz-, 2014. 07. 01. „A víz az élet forrása, a borszéki víz 
osztrák-, kárpátaljai-, spanyol-, szerb-, zsidó-, és besszarábiai különlegesen, vigyázzanak rá!” egy budapesti látogató (33. o.).
vendégek. Ízelítőül néhány bejegyzés a 2013-2014-es évből. 2014. 07. 02. „Indián táborozás közepette lábfürdőzni 

2013. 08. 29. „Köszönjük K. Antal úrnak, Borszék kitűnő indultunk. Idegeneknek néztünk ki, így ránk talált egy kedves 
ismerőjének, hogy ilyen szívvel-lélekkel, igazi borszékiként idegenvezető”…(33. o.).
ismertette eme gyönyörű üdülőhely mozgalmas történetét, élet- 2014. 07. 02. „Köszönjük az őszinte és tudományos 
drámáját. Kívánjuk, hogy a közeljövőben felvirágozzék és élje tájékoztatót. Nagyon érdekes és lenyűgöző volt”…(33. o.).
újra második fénykorát Borszék, mint Erdély egyik legrégibb 2014. 07. 03. „Csodálatos környezet, élő történelem. 
gyógyhelye” (L. Sz. Csíkbánkfalváról). 9. old. Örülünk, hogy láthattuk”. Budapesti látogatók (33. o.).

2013. 09. 01 „Dicső múlt, szomorú jelen és aggaszó jövő. 2014. 07. 03. Egy román vendég kérése, hogy legközelebb 
Gratulálok a múzeumhoz és köszönöm a szakszerű legyen egy ajándéküzlet is! (34. o.).
idegenvezetést” Fráter Olivér (10. old.). 2014. 07. 06. „Köszönjük a tárlatvezetést. Borszék 

2013. 09. 08. „Nagyon alapos és dokumentált ember (K. nemcsak Tündérkert, hanem Gyémántkert”! H. I. Gyer-
Antal)- Ügyeljenek a főnökök rá, mert amit tesz, szívvel-lélekkel gyóalfalu (34. o.).
csinálja” B . F. Margitáról.  (13. old.). 2014. 07. 10. „Nagy élmény volt ezt a sok szépséget látni. 

2014. 03. 02. „Borszéknek nem ez az igazi arca! Köszönjük. További jó munkát és kitartást ennek a csodálatos 
Gyönyörű hely és gyönyörű épületek. Nagyon reméljük, hogy örökségnek a megőrzéséhez.” Üdv. Magyarországról (35. o.).
hamarosan újból világhírű lesz BORSZÉK!” P. L. 21. o.2014. 05. 2014. 07. 10. „Székesfehérvárról látogatóba voltunk. 
20. „Köszönjük ezt a személyes hangú, nagyszerű ismertetőt, Részünkről kár lett volna kihagyni ezt a csodálatos tájat”. (35. 
amelyet kaptunk erről a méltán híres borvízről és fürdőről. o.).
Örültünk, hogy hosszabb időt itt tölthettünk- a távoli 2014. 07. 10. „Egy kicsi múzeum, de átfogó helytörténeti 
Zalaegerszegről. Ízelítőt kaptunk az igazi lokálpatriotizmusból”. anyaggal” Egy bukaresti román látogató (35. o.).
27. o. 2014. 06. 6. „Fantasztikus idegenvezetéssel szinte min-  2014. 07. 11. „Pilisvörösvárról érkeztünk. Nagyon szép 
dent megtudtunk a múltról és a jelenről. Köszönjük. Borszék. Nagyon szépen köszönjük az élethű tájékoztatást. 
Lipótváros”. (29. o.). Nagyon szépen köszönjük a borszéki emberek kedves 

2014. 06. 06. „Köszönjük a színes tájékoztatást, érdekes fogadtatását”. (36. o.).
és felejthetetlen történetét. Budapest. (29. o.). 2014. 07. 30. „Köszönet a színes, érdekes előadásért. 

2014. 06. 08. „Még romjaiban is szép! Budapesti Nagy érdeklődéssel és élvezettel hallgattam a sok információt”. 
látogatók (30. o.). Szabolcska Mihály unokája. (40-. Old.).

2014. 06. 15. „Mesteri bemutató, jó biciklitúrákat is lehet -„Örömmel tapasztalható, hogy kezd megszépülni 
csinálni” Matyi és kereszttata (31. o.). Borszék” Sepsiszentgyörgy

2014. 06. 17. „Köszönjük szépen a részletes kör- -2014. 08. 1. „Dr. Simon Gábor 60 év után vissza-
bevezetést és helytörténeti tájékoztatást. Érdekes múzeum, látogatott egykori munkahelyére. Örömmel hallgattam a fürdő-
értékes vezetéssel”. L. J. és Gy. I. (31. o.). város történetét” S. G. (40. o).

2014. 06. 22. „Köszönjük Anti bácsinak a szakszerű, -2004. 08. 3. „Gratulálok a kiállítás létrehozóinak és a 
színes bemutatót a múzeumról és Borszék város bemutatásáról”. helyi hagyományok őrzőinek az értékes, színvonalas 
Szegediek (31. o.). munkához” Rudabánya küldöttsége (41. o.).

2014. 06. 27. „Ez a gyönyörű táj- kisországrész- Isten -2014. 08. 13. „Gazdag gyűjtemény, értékes tájékoztatás”. 
ajándéka. Kialakulhat a szépbe szőtt hite az embernek…(32. o.) P. L. (45. o.).

2014. 06. 28. „Örömünkre szolgál, hogy nagy fej- 2014. 08. 16. „Nagykárolyból csodálattal adózunk az 
lesztéseket láthatunk előző látogatásunkhoz képest. Reméljük itteniek erőfeszítésének és kitartásának” (46. o.).
ez a tendencia tovább is folytatódik. Kincseink mentése hazafias -2014. 08. 17. „Ha van az Istennek természeti csodája, 
kötelességünk”! Veszprémi látogatók (32. o.). akkor Borszék az. Emberi kéz, s a jóakarat, az Isteni gondviselés 

2014. 06. 30. „Csodálatos település, nagyon tiszta levegő, tegye lehetővé, hogy e gazdagság az utókornak megmaradjon”. 
minden betegségre jó gyógyvíz. Olyan adottságok, amelyeknek Székelyföld Szerelmesei Kőrösladányból (46. o.).

(A következő két évről a februári lapszámban olvashatnak). hozadékát kihagyni vétek! Kívánjuk Önöknek, legyen kedvük, 
erejük, kitartásuk, és lendületük, hogy fejlesszék városukat. 

A BORVÍZMÚZEUM EMLÉKKÖNYVÉBŐL

Szemlézte, Farkas Aladár
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Anyakönyvi hírek

Összetevők:
Gombóchoz:
Félkiló darálthús, 1 fej hagyma, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, 1 

kanál zsír, só, pirospaprika, 1 tojás, majoránna
Galuskához:
40 dkg liszt, 20 dkg morzsolt túró, 3 tojás, só
Elkészítés: A darált húst a tojással, sóval, piros paprikával, és 

majorannával összegyúrjuk és gombócokat formázunk belőle. 
Pörköltalapot készítünk az apró kockára vágott hagymából, zsírból és 
egy kevés pirospaprikával megszórjük, felengedjük 2-3 deci vízzel, és 
ebbe helyezzük bele az elkészített gombócokat. 

Ízesítjük sóval és még majoránnával. Puhára főzzük (főzési 
idő kb. 10-15 perc). Ha kész, a lisztet elkeverjük a tejföllel besűrítjük, 
összeforraljuk, és készen van.

Közben elkészítjük a galuskát. A hozzávalókhoz annyi vizet 
adunk, hogy közepesen lágy galuskatésztát kapjunk. Bő, lobogó, sós 
vízben kifőzzük, leöblítjük.

Tányérra szedve fogyasztjuk a galuskát, s rápakolva a 
mártásos gombócot.

BORSZÉKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felelős szerkesztő: Kolbert Tünde

Szerkesztőség: Ballai Erzsébet, Farkas Aladár, Fazakas Mihály Emese, 

Pethő Csongor

Számítógépes szerkesztés: Móga Attila, ARTMOBIL Group - Borszék

Nyomda: F&F INTERNATIONAL - Gyergyószentmiklós

Str. Carpaţi, nr. 6/A

fotó: Antal Károly

SOK, KEVÉS, ELÉG? KI CSALÓDOTT?
 „Bende Sándor szemmel láthatóan csalódott a borszéki kenyérbe kerültek, érdekeink képviselői hajlamosak elfelejteni. 
eredmény miatt. Felhozta, hogy az utóbbi években Borszéket Tessenek csak emlékezni, mi mindent ígértek az elmúlt két és fél 
kiemelten segítette az RMDSZ, akár a parlamenti képviselet, akár évtized alatt! Autonómiát, kulturális autonómiát, gazdasági 
a megyei önkormányzat, de ezt a borszékiek nem igazán függetlenséget, legújabban erős Erdélyt, stb...És mi valósult meg? 
honorálták. Többet várt volna el a városvezetésétől is, a moz- No, itt van a kutya elásva. Az „istenadta nép” emlékezik, és 
gósítást illetően – mondta.”- lehetett olvasni a székelyhon.ro-n ismételten csalódik. Valahogy elmegy a kedve attól, hogy éljen 
2016 december 12-én. alkotmányos jogával. Innen is lehet nézni a választási eredményt. 

Az alábbiakban ugyanarról, alulnézetből. Alulról. A „víznek árjából”, hogy ismét magyar klasszikust 
Jobb és egészségesebb szándékaim ellenére sem tudtam idézzek. Tetszenek tudni:”...felül a gálya,- alul a víznek árja”, és 

süket maradni az egészében elég gusztustalan választási kampány időnként, mikor besokall, nehéz vagy elég neki a gálya, akkor a 
alatt. Latolgattam, egyáltalán érdemes-e elmenni szavazni, hiszen „víz az úr”. Ez alkalommal csak kevesebben szavaztak. A 
Mikszáth óta, aki igazán tudta miről van szó, hiszen országgyűlési városvezetés mozgósításának ellenére. Mozgósítani csak azt lehet, 
képviselőként közelről szemlélhette, sőt szereplője is volt a ami mozgatható. Egy város lakossága nem úrnák felé  terelgethető 
választási hacacárénak (lásd és olvasd: Két választás nyáj. Élt azzal a jogával, hogy szavazzon vagy ne, így nyilvánítva ki 
Magyarországon című regényét) a jelenség más díszletek között, véleményét érdekképviseletünk eredményességéről. Az egész 
de ismétlődik. Honatyáinknak négyévente eszébe jut, hogy romániai magyarság helyzetének tükrében. Hogy Borszéket 
ahhoz, hogy parlamenti helyeiket elfoglalhassák, megtarthassák, tényleg kiemelten segítette az RMDSz és a megyei önkormányzat, 
szükség van az „istenadta nép” felhatalmazására. És ilyenkor, senki nem vitatja. Köszönet érte. Úgy tűnik, ez is kevés. 
négyévente, mindenki felértékelődik, egyenesen keresik a Alulnézetből.
kegyeinket, mert minden szavazat számít. Megkezdődik A fentieket azért mertem leírni, mert fenntartásaim 
érdekeink képviselete, vagy legalábbis azok hangoztatása. És ellenére, én leadtam voksomat egy valóban eredményes 
vannak választási programok, ígéretek, melyeket, mihelyt érdekképviselet reményében.

Kolbert Tünde

Kőnigsbergi gombóc mártásban 
túrós galuskával

Elhalálozás
Fazakas Rozália      1938.04.08. – 2016.12.26.
Balázs Vencel          1950.03.21. – 2017.01.05.
Ioniță Margareta    1936.06.08. – 2017.01.05.
Balázs Mihály         1949.07.11. – 2017.01.16.
Vencser Emeric      1930.02.27. – 2017.01.17.
Sebesi  Agneta        1924.02.14. – 2017.01.22.
Nyugodjanak békében!  Őszinte részvétünk!

          A 2016-os esztendőre demográfiai mélypontot könyvelhetünk: 
30 elhúnyttal szemben mindössze 7 újszülött volt.

Ballai Fokt Zoltán

Fotó: Ballai Fokt Zoltán
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