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Borszék város 25.000 eurós pályázatot nyert „Európa a 
polgárokért  2014-2020” program keretén belül ,  a  
„Testvértelepülések Találkozója - Európa jövője és a 2019 Európai 
Parlamenti választások„ cím alatt. Ilyenformán az idei Borszéki 
Napok a Testvértelepülések Találkozójának égisze alatt 
szerveződtek. Az első két nap (csütörtök és péntek) a 11 megjelent 
település delegációinak a programjáról szólt. Bemutattuk 
városunk természeti és épített örökségét, megkóstolták 
borvizeinket, voltak a Múzeumban, a Kerekszéki Tündérkertben, 
a borvízpalackozó üzemben, és bővítve a kört meglátogattuk a 
marosvécsi-, gernyeszegi kastélyokat, illetve a segesvári középkori 
várat. Fórum keretében előadásokat hallgattak az Európai Unió 
vezető szerepéről, támogatási lehetőségekről, a gyerekek 
jövőjéről. A Kezelőközpontnál szervezett nyílt nap keretében 
Bende Sándor parlamenti képviselőnk és Sógor Csaba Európai 
Uniós képviselőnk ismertették a képviselők tevékenységét, az 
Unió történetét és vázolták jövőjét (2019. májusában választások 
lesznek). Mindenki megcsodálhatta az épülő Kezelő- és Welness-
központot. A 9 testvértelepülés mellett részt vettek Szerbiából 
Hajdújárás, Csehországból Svitávka delegációi. De vendégeink 
voltak Alsótelekről, Tusnádról, Edelényből.

Az alsóborszéki templomban tartott szentmise és az azt 
követő vonós koncert hatása alatt tartotta a résztvevőket. 
Köszönet érte a szolgálatot tejesítő plébánosoknak (első alkalom, 
hogy görögkeleti papot halottunk prédikálni) és a Pilisvörösvári 
Zeneiskolának.

Külön kiemeljük a tárlatmegnyitót, ahol Sárpátki Ágnes a 
Megyei Kulturális Központ volt munkatársa és Ferencz Zoltán a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ művészeti 
vezetője ismertette a szárhegyi Művésztábor múltját és alkotóinak 
tevékenységét. Bemutatták a 15 alkotó munkáit. A festőművészek 
erdélyi, magyarországi, bulgáriai, meg irániak, s többen közülük 
Munkácsy Mihály-díjasok (Elekes Károly, Vinczeffy László és 
Jakobovits Miklós). Többen közülük egyetemi tanárok: néhai 
Baász Imre, néhai Ciupe Mária, Miklósi Dénes, Mehdi Gadini, 
Szigeti Gábor Csongor. Érdemes megtekinteni munkáikat a 
Városi Kultúrház földszinti kiállító termében. Mik József 
polgármester kifejezte abbéli reményét, hogy nemsokára újra 
látogatható lesz a szárhegyi reneszánsz kastély.

Nagy készülődés és érdeklődés előzte meg a főzőversenyt. 
19 csapat nevezett be, és finomabbnál finomabb ételeket 
készítettek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga dönteni, hiszen 
mindenik étel küllemével, ízével lenyűgözte őket. 

TESTVÉRTELEPÜLÉSEK TALÁLKOZÓJA A 23. BORSZÉKI NAPOKON

(folytatás a 2. oldalon)

fotó: Móga Attila

fotó: Farkas Aladár

fotó: Farkas Aladár
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Az augusztus 14-én tartott rendes havi tanácsülésen a tartozó telkeknek a betáblázását a város magántulajdonába. A 
következő határozattervezetek kerültek megvitatásra, illetve Petőfi Sándor utca három villájáról és a Nádas utcabeli szociális 
elfogadásra: lakásokról van szó.

A 84-es határozat tartalmazza a második negyedév Augusztus 24-én, sürgősségi tanácsülésen elfogadtuk az 
pénzügyi zárását. Integrált pályázat dokumentumait: megvalósíthatósági terv, 

A 85-ös határozat bizonyos költségvetés- módosításokat általános költségelőirányzat (90 - 93-as határozatok).
szabályoz. Csupán belső mozgásokról van szó, mert a Kormány A 94-es határozattervezet értelmében néhány kisebb 
még nem osztogatott pénzeket. utcácska a város köztulajdonába kerül, hogy le lehessen 

A 86-os határozat egy önkormányzati képviselőt delegál aszfaltozni azokat is.
a Zákányszéki Falunapra. Három határozattervezet városi delegációk kiutazását 

A 87-es határozat Ungureanu Ioan személyében látta elő: Fonyódra, Csehországba és Rudabányára (95-,95- és 
nevesítette a következő háromhavi tanácsülés soros 100-as határozatok).
ülésvezetőjét. A 97-es határozat értelmében ezt a gyűlést Bayka Gyula 

A  8 8 - as  hat ároz at  ú j abb  k i l e nc  hónapp a l  vezette.
meghosszabbítja a város szemétgyűjtési és szállítási szerződését A 98 és 99-es határozat pontosít a Hegyimentő 
az RDE-HURON céggel, az árak módosítása nélkül. létesítmény építését illetően. Ennek része a társulási szerződés is 

A 89-es határozat tartalmazza négy épületnek és a hozzá a Megyei Tanáccsal a létesítmény megépítése érdekében.

TÁJÉKOZTATÓ  TANÁCSÜLÉSEKRŐL

Farkas Aladár

A vendégek ingyen ehettek bármelyik konyha főztjéből. Első 
helyen végzett Szász Attila csapata (Fagetel, Martonca) aki 
vaddisznó pörkölttel lepte meg a zsűrit. 

kovácsoltvas szerkezetű testvériségpadot hozott és szerelt össze 
az angolparkban. A támla nélküli padra majd felkerül mindenik 

Második helyen végzett testvértelepülés neve. Szép gesztus.
Moldován Kémenes Ildikó és Kolozsi István gombapaprikása és A kultúrműsorok minden igényt kielégítettek, mindenki 
Tallós marhalábszár kapros mártással ételkülönlegessége. megtalálta az őt érdeklő műsort, programot. Megcsodálhatták 
Harmadik helyen a cseh csapat végzett, ők barackkal töltött mind a tűzijátékot, mind a tábortüzet. Minden este koncertek 
gombócot készítettek. Különdíjat kapott: Pilisvörösvár és koronázták a napot.
Kovács Zsolt, szintén Pilisvörösvárról, aki gömöri pásztorlevest Köszönetet mondunk a Romaqua Rt-nek, hogy az idén 
készített, a borszéki Síegylet gulyása és Zákányszék csapata, aki is, az előző évekhez hasonlóan megajándékozta a város lakóit 
tarhonyás lecsót készítettek. Minden résztvevő csapat elismerő miccsel és sörrel, hogy mindenki jól érezze magát.
oklevelet kapott és a főzéshez nélkülözhetetlen fakanalat, Köszönet a szervezőknek a fáradtságért, hogy egy 
favillát és fa edényalátétet. gördülékeny rendezvénysorozatot biztosított az érdeklődők-

Meglepetést szerzett a tallósi testvértelepülésünk, aki egy nek.

(folytatás az 1. oldalról)

Farkas  Aladár

fotó: Móga Attila                 Szabó Attila borszéki tisztelőivel                                                                                                       fotó: Fokt Teréz
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Színes és hangulatos rendezvénysorozatot biztosított idén is a programunkat a sepsiszentgyörgyi Kék Hold Táncklub tánclépései 
VII. Nosztalgia Fesztivál – Borszék Feszt. A korabeli ruhákba öltözött fűszerezték. A csodálatos napot utcabál zárta.
résztvevők idén is áthangolták a fürdővárost, a turisták és helyiek Vasárnap, a Nosztalgia Fesztivál második napján, ugyancsak 
pedig számos koncertet is élvezhettek. A támogatóknak gazdag programmal szolgáltak a szervezők. Régi képeslap- és 
köszönhetően – Hargita Megye Tanácsa, Borszék város fényképkiállítás nyílt a Turisztikai Információs Irodában, ahol nagy 
Önkormányzata – valamint a szervezőknek Borszék város volt az érdeklődő turisták száma is. Mik József, Borszék város 
Önkormányzata és a Borszékért Alapítvány, augusztus 18-19-én polgármestere, felemelő szavakkal köszöntötte a 18-ik életévüket 
szervezett fesztivál gazdag programmal szolgálta vendégeit.  betöltött borszéki fiatalokat.  

Az eseményre megjelent az egykori Borszéki Lobogó kisújság A program a rajzverseny díjazásával folytatódott, mely 
különszáma is, többek között a fesztivál történetének összefog- Korabeli Borszék cím alatt volt meghírdetve. Ezt követően a borszéki 
lalójával. gyerekek előadásán vehettek részt az érdeklődők, a Tündérket Virágai 

A fesztivált Borszék város polgármestere, Mik József  nyitotta gyerekcsoport egy csodálatos produkciót mutatott be, Mosneag Ilona 
meg, ünnepi beszédet mondva  és üdvözölve Barti Tihamér Hargita vezetésével. Őket követte az Andantini együttes – borszéki tehetséges 
Megye Tanács alelnökét. Majd ezt követően a dévai Szent Ferenc gyerekek, Klemenz Gréta irányításával. A jó hangulatot több fellépő 
Alapítvány borszéki, gyergyószentmiklósi, maroshévízi gyerekei is biztosítota. Ilyen volt az Amabile Duo, Lavinia Răducanu és Gabi 
valamint a jászapáti fiatalok középkori táncelőadással léptek Muzicas. A rendezvénysorozatot pedig a kolozsvári Operett Group 
színpadra. A régi zenei ritmusokat az Ineffable, Promenada és Project káprázatos előadása zárta. 
Haccacáré-Orpheum Duet zenekarok biztosították, majd 

ELEGANCIA, STÍLUS ÉS POMPA A 2018 VII. NOSZTALGIA FESZTIVÁLON

RAJZVERSENY

fotók:  Móga Attila

Idén kétszeresen szeretnék gratulálni a Borszék Feszt Nosztalgia Fesztivál szervezőcsapatának. Egyrészt azért, mert immár a 
hetedik fesztiválról beszélhetünk. Másrészt azért, mert első alkalommal rajzversenyt hirdettek Borszék Fürdő - Korabeli Borszék 
címmel. A zene és táncművészet mellett, a képzőművészet is szerepet kapott az idei fesztiválon. Ezennel meg szeretném köszönni a 
résztvevő gyermekek szorgalmát. A nosztalgia fesztivál - dal a fülnek - városunkban a nyári rendezvények színfoltja. Bízom benne, hogy 
a fesztivál jövőben is ékesíti majd  a város kultúrális életét. Móga Attila rajztanár

Rancz Ilka Andrea - Kézdivásárhely                                         Elekes László - Borszék                                                                                                      Rancz Árpád - Kézdivásárhely  

Információs és Turisztikai Iroda 
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aki beszámolt arról, hogy milyen öröm volt minket bevezetni a betűk 
és számok világába. Ezután osztályfőnökünk köszöntője következett,  
ő arról beszélt, hogy az igazán fontos dolgokat érdemes előtérbe 
helyezni az életben, és ez a család, a munkánk, az otthonunk. Arról is 
szó esett, hogy bármennyire elfoglaltak vagyunk, azért mindig kell 
időt szakítani a kikapcsolódásra, szórakozásra is. Az osztályfőnöki óra 
keretében megemlékeztünk elhunyt osztálytársainkról, tanárainkról 
is. Ezt követően mi, volt diákok meséltünk életünkről, családunkról, 
munkánkról. Vicces történetek is elhangzottak, az osztályfőnöki óra 
kedélyes, kötetlen beszélgetéssel fejeződött be.

Ezután a katolikus templomba mentünk, ahol szentmisét 
hallgattunk, itt szintén a találkozás, és az emögött levő dolgok, a 
kapcsolat volt a fő gondolat. A mise végén családtagjaink, barátaink, 
ismerőseink virággal köszöntöttek minket.

40 évesek lettünk az idén. Igaz, mi húsznak mondjuk A nap folytatásaként élőzenés ebéd várt, ezen is sokan részt 
magunkat... Nagy örömmel, és – valljuk be – egy kis szorongással vettünk. Az éjszakába nyúló találkozást sok nevetés, beszélgetés, tánc 
néztünk mindannyian a találkozó elé. Számolgattuk magunkban, zárta.
hányan is voltunk, gondolkoztunk, ki hol ült, milyen volt, és főleg, Személyes megjegyzésként hozzáfűzném, hogy én nagyon 
hogy milyen lett az évek során, vajon tudunk-e még kötetlenül örülök, hogy el tudtam jönni erre a találkozóra, jó volt viszontlátni az 
beszélgetni, mit fogunk mondani egymásnak? osztálytársakat, kortársakat, barátokat, padagógusokat.

Ünneplőbe öltözve, kissé megilletődve vártuk egymást az Ezúton szeretnék a magam – és gondolom az egész társaság 
iskola udvarán, és már az első percekben feloldódva, jókedvvel vártuk nevében – köszönetet mondani azoknak a társainknak, akik 
az osztályfőnöki órát (magunkban azon imádkozva, hogy nehogy a megszervezték ezt a találkozót, a zenészeknek, akik a jó hangulatot 
táblához hívjanak majd valamilyen „szép” matekfeladatot teremtették. Köszönjük a finom falatokat, az ajándékot, és azt, hogy 
megoldani). ilyen jót beszélgethettünk, nevethettünk, énekelhettünk és 

A találkozón 18-an vettünk részt, vegyesen a magyar és a táncolhattunk közösen.  Jó volt megtapasztalni, hogy ugyanúgy 
román tagozatról. Nagy örömünkre elfogadta a meghívást volt tudunk egymással beszélgetni, mint régen, és a sok „Emlékszel-e....?” 
tanítónénink, Ciortea Mária, valamint osztályfőnökünk, Kolbert kezdetű mondat, régi arcok, a régi zenék már-már egy időutazás 
József tanár úr. hangulatát keltették.

Az osztályfőnöki órán előbb a tanítónéni köszöntött minket, Jó volt veletek találkozni! Viszontlátásra!

1971-ig tanított, majd 47 éven keresztül nyugdíjasként élt, 43 
éve özvegyen. Pedagógiai munkássága elismerésként 2001-ben a 
Románia Magyar Pedagógus Szövetség Ezüst gyopár díjjal tüntette ki. 
Tudomásom szerint a borszéki pedagógusok közül csak ő, 
Reichenberger Ildikó és Bajkó Ferenc részesültek hasonló díjban.

Már évek óta Gyergyószentmikló-son élt, a Szent Erzsébet 
Öregotthonban. A borszéki önkormányzat 2014-ben díszpolgári 
címet adományozott a város legidősebb pedagó-gusának. A díjat 
Tibor fia vette át, akit a tavaly februárban veszítettünk el.

Egyik, utolsó interjúban, az újságíró kérdésére, hogy mi a 
hosszú élet titka, azt válaszolta, hogy „70 éven keresztül a borszéki 
vizet itta”. Ennél jobb reklám nem kell a borszéki borvíznek. 

106,5 évet élt, ami Borszék szinten, de szerintem Hargita 
megyében is rekordot jelent (het). Alig 2-3 esetet ismerünk, akik 
meghaladták a mágikus száz évet:99 évesen halt meg Moldován Ági mamáról az évtizedek során többször megemlékeztünk, 
Mihály és  Váradi Ferenc, 100 évesen Kopacz György, 104 évesen Mik hiszen nagyon sok borszékinek volt óvónénije. 30 évet dolgozott 
Erzsébet és 106,5 évesen Eigel Ágnes. Nekem csak Kopacz Gyuri vezető óvónőként. Abban az időben az óvoda a Lengyel-féle házban 
bácsival sikerült interjút készítenem, pedig a többiek is sok érdekes volt, ma ABC üzlet van benne. Sopronból került Borszékre, az 
dologról tudtak volna mesélni.óvónőképzőt is ott végezte. Férje néhai Eigel László tisztviselő volt. 

A rohanó világban mindig későre eszmélünk fel, hogy újra Három gyereket szült, de csak Tibor fia maradt életben, a többiek 
elmulasztottunk valamit.gyerekkorukban meghaltak.

„SZÉP GYERMEKKOR, JÖJJ VISSZA EGY SZÓRA...”
- 40 éves kortárstalálkozó –

Zatoschil Ballai Zsuzsa

MEGHALT EIGEL ÁGNES, BORSZÉK MINDEN IDŐK LEGIDŐSEBB POLGÁRA

Farkas Aladár

fotó: Kolbert Tünde

Ági Mama 104 évesen                                                                                                                        fotó: Eigel Tibor
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BESZÉLGETÉS MOSNEÁG ILONÁVAL
felrázta a város kulturális életét.

M.I.: Igen, 1986-ban kerültem Borszékre. Akkortájt még 
beszélhetünk kulturális életről, még élt például a színjátszás. 1990-től 
viszont már szinte semmi nem történt a városban kulturálisan, 
alapítottam egy színjátszócsoportot, de nem volt hosszú életű, és 
akkor 2004-ben sok szervezés után megalakult a Tündérkert Virágai. 
Első fellépésünk június 26-án a Megye Napokon volt, ezt követően 
27-én Alsó-borszéken, majd július 4-én a Sörfesztiválon.A 
közönségnek annyira tetszett a műsor, hogy közkívántra még egyszer 
előadtuk augusztusban is, teltház előtt. Aztán bővült a létszám is, a 
karácsonyi műsort már 55 gyerek adta elő. 

M.R.: Hogy tudtál 55 gyerekkel egyszerre foglalkozni?
M.I.: Szeretem őket, de nem volt könnyű. Akkoriban a 

körülmények is mások voltak. A kultúrház termét csak egy dobkályha 
Az idei Borszék Fesztivál - Nosztalgia Feszt keretén belül Mosneág fűtötte. Olyan is volt, hogy otthon, nálam fogadtam mind az 55 

Ilonával beszélgettünk a fesztivállal való kapcsolatáról, szakmai múltjá- gyereket. A kicsiket magasabbra ültettem, a nagyobbacskák a földön 
ról. Az alábbiakban  közöljük a Lobogóban megjelent interjút. ültek, a legnagyobbak pedig kint énekeltek a folyóson, mert nekik a 

Móga Renáta: Az idén is, mint minden évben, oszlopos tagja szobában már nem volt hely. Majd előadtuk a műsort, és a közönség 
vagy a Borszék Feszt szervezőinek. Miből áll a feladatod? Melyek ismét nagyon szerette. Az előadásokon kívül bálokat is szerveztünk 
azok a dolgok, amelyekről a közönség ugyan nem tud, de a háttérben (Farsangi bál, Anna bál, Katalin bál), felléptünk a környező 
kemény munkát igényelnek? falvakban, versenyeken vettünk részt, de még a város 

Mosneág Ilona: Az idén nem kértek fel a szervezésre, csak testvértelepülésein is volt előadásunk. Ezen kívül még volt egy 
műsorral készülünk. Amíg oszlopos tagja voltam, addig a ruhák felnőttekből álló színjátszó csoportom is, a Légy Komoly.
beszerzésétől, előkészítésétől, a táncpróbákon való segédkezésig, M.R.: Elég színes a paletta. Milyen sikereket értetek el?
mindenben részt vettem. Volt olyan év, amikor én állítottam össze a M.I.: A Tündérkert Virágai elsődlegesen néptánc csoport, de 
koreográfiát, volt, hogy Kelemen Ferencnek segítettem. Idén belekóstoltunk a mazsorett, rock and roll, cha-cha-cha műfajokba is. 
legkisebb lányom, Mosneág Szidónia, állított össze egy koreográfiát. Sikereket a néptáncban, népdalban értünk el. Évekeig részesei 

M.R.: Amikor megérkeztem épp próbáltál a gyerekekkel. voltunk a Csak Tiszta Forrásból népdalvetélkedőnek, amelyen kitűnő 
Őket mikor láthatjuk, mit adnak elő? eredményeket értünk el. Kiemelném Elek Ágotát és Gidró Istvánt, 

M.I.: Ők a fesztivál programja szerint vasárnap lépnek fel. A akik többször részt vettek a népdalverseny megyei valamint országos 
gyerekek a jelenlegi Tündérkert Virágai csoport tagjai. Öt pár fog szakaszában, illetve Szabó Franciskát. Emellett megyei szakaszon a 
fellépni, alkalomnak megfelelően keringőt táncolnak majd. népdalcsoporottal többször is kiváló eredményeket szereztünk, 

M.R.: A fesztivál neked köszönheti az állandó korhű többek között megyei első helyezést. 2004-től 2012-ig a városban 
kosztümjeit. Hogy született meg az ötlet, hogyan kiviteleztétek? zajló minden kulturális eseményen jelen voltunk, úgy 

M.I.: Igen, a ruhákkal mindig is nehézségek voltak, nehezen rendezvényeken, mint különböző avatókon. 2012-től a gyerekek közt 
tudtunk bérelni. A fesztivál harmadik évében született meg az ötlet, egy megosztottság alakult ki, a Tündérkert csak második helyre 
hogy készítsünk saját ruhákat. Legnagyobb lányom, Orbán Aranka, került. 
egy gyergyócsomafalvi varrónővel közösen, képeslapok alapján, két M.R.: Mesélnél egy kicsit a szakmai múltadról?
hét alatt 15 rend ruhát varrt. Nemcsak a ruhák készültek el, hanem az M.I.: Iskolás koromban figyeltek fel rám. Igazából az 70-es 
ahhoz tartozó kiegészítők, kalapok, abroncsok, kistáskák is. Azóta évektől  szerepeltem színpadon,  majd tagja  lettem a 
minden évben az én feladatom ezeket rendben tartani. Én mosom, gyergyócsomafalvi néptánccsoportnak, líceumban is énekeltem 
vasalom őket, tárolom a kultúrház öltözőjében úgy, hogy ne népdalokat, cigánydalokat, illetve szólistája voltam egy zenekarnak 
sérüljenek. A ruháknak válltartó rudat szereltem, a kalapoknak kör is, amivel tehetségkutatón vettünk részt. Ezen felül turnéztam a 
alakú tartót vágtam ki hungarocellből. Minden fesztivál után az egy csomafalvi társulattal, és a Hóvirág néptáncegyüttes beugrója voltam. 
kupacba hordott ruhákat és kiegészítőket külön válogatom, mosom, Középiskolás éveim alatt Marosvásárhelyre jártam Csorba 
vasalom, rendszerezem, méret és típus szerint. Minden évben egy-két Andráshoz színművészeti magánórákra, hogy majd egyetemen 
új darab is kerül a kollekcióba, amit nem is vesznek észre. folytassam tanulmányaimat. De úgy alakult, hogy a zenekarban 

M.R.: Nemcsak a Borszék Feszten lehet veled találkozni, megismertem néhai férjemet…
hanem jó pár kulturális esemény szervezésében is kiveszed a részed. M.R.: Tehát feladtad a karriered a családért?
Melyek ezek? M.I.: Pontosan, de a gyerekeim kamatoztatják. Arankának és 

M.I.: 2004-től sorozatosan vannak olyan rendezvények, Pannának kiváló a kézügyessége,  Gellért nagyon jól zenél és énekel, 
amelyeket én szervezek, vagy részt veszek bennük. Ezek különböző Szidinek a tánchoz van különleges érzéke. Az unokáim ugyan még 
bálok, műsorok, előadások. kicsik, de már ők is fogékonyak.

M.R.: Igazából ha visszamegyünk az időben Borszéken te M.R.: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kitartást a 
voltál az, aki egy viszonylag hosszú szünet után, mély álmából munkádhoz!
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A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében az idén is Zsigmond Győző, Sándor Zoltán, Márkodi Ernő és Márkodi Vera 
sor került a hagyományos gombász vándortábor megszervezésére. felvételeiből. Díjazták a gombaszépét, a gomba savanyúságokat, amit 
Helyszín Gyergyóremete volt, fő támogató Hargita Megye Tanácsa és az ünnepi vacsorán meg is kóstolhattunk. 
annak Vidékfejlesztési Egyesülete. Több mint száz résztvevő A Pázmány Dénes nevét viselő díjat Dr. Benedek Lajos 
jelentkezett, zömében Erdélyből, de sokan voltak Magyarországról is. budapesti mikológus, a Szent István Egyetem tanára kapta. A 
Jó volt viszontlátni régi ismerőseinket, akik a borszéki táborban is laudációt Pál-Fám Ferenc, a Kaposvári Egyetem tanára ismertette.
voltak 2009-ben. A rendezvény a szokásos ünnepi vacsorával zárult, és azzal a 

Négy nap alatt bejárták főleg a Görgényi havasokat, de egy reménnyel, hogy jövőre Szatmárnémetiben találkozunk. Dr. 
nap, egy csoport átjött a Gyergyói havasokba is. Gazdag fajlista állt Zsigmond Győző, az Egyesület elnöke minden résztvevőt 
össze, mintegy 281 gombafaj, amiből 76 ehető gomba. A résztvevők megajándékozott egy 2019-es gomba kártyanaptárral, amely Gerendi 
megismerték Gyergyóremete természeti és épített örökségét: Anikó grafikus munkája.
vízimalmok, Cseres Tibor tájház, Sáska-ház, illetve a Gyergyói Örvendetes dolog, hogy újabb borszéki taggal, Kolozsi 
medence több települését. Esténként szakmai előadások hangzottak Istvánnalbővült a LKGE , aki gombásztúrát is vezetett a tábor alatt, és 
el, bemutatták a Moeszia (Erdélyi Gombász) 9-10. számát és a 2019-es akinek fotóit nemsokára láthatjuk a Források hasábjain is.
gombász falinaptárt. Láthattunk nagyon szép gomba fotókat Dr. 

Ez a recept egy kissé megbolondítja a hagyományos, általában 
magában tálalt grillezett hússzeletet és jól jön a szabadtéri sütések 
időszakában (is).

Egy szemelyre számolunk egy jókora, 250 grammos 
nyakaskarajt, amit grillsütőn megsütünk, ki-ki ízlésének megfelelően. 
Egy kiskanálnyi hagyományos mustárt elkeverünk egy cikkecske 
zúzott fokhagymával és egy fél kiskanálnyi mézzel, de ezek az adagok 
is variálhatóak ízlés szerint. Tálaláskor ezzel a szósszal kenjük meg a 
hús tetejét. 

Sanyi konyhájából

A 18. GOMBÁSZTÁBORRÓL

Grillezett nyakaskaraj mézes-mustáros szósszal

Sokunknak a reggeli-esti rutin tárgyát képezi a fogmosás. Mi Ami a fogpasztát illeti, i.e. 5000 körül az egyiptomiak 
volt a helyzet régebben, amikor nem létezett a mai formájában ismert használtak már egy keveréket fogsikálásra, később a rómaiak, 
fogkefe, fogpaszta, hogyan tisztították fogaikat az őseink? görögök, kínaiak és indiaiak is. A korabeli fogpaszták összetétele igen 

Már időszámításunk előtt 3500-300-ben is létezett fogkefe, változó volt: égetett és porrá zúzott marhapata, tojáshéj, kagyló, 
mégpedig a Babilóniában és Egyiptomban: egy vékony faág végét csontok, szén vagy fakéreg, só és illatos növények. Az volt a fontos, 
szálkásították, azzal dürüszölték fogaikat a nevezett birodalmak lakói. hogy lehessen alaposan dörzsölni vele, és lehetőleg kevéske illata is 
Erről tanúskodnak a régi egyiptomi sírokban talált fogkefék, legyen.
amelyeket hajdani gazdájuk mellé temettek, hogy a túlvilágban se A modern fogpasztával az 1800-as években kezdtek 
hanyagolja el szájának higiéniáját. kísérletezni, de ezek a keverékek is olyan anyagokat tartalmaztak, 

Időszámításunk előtt 1600 körül a kínaiak egy úgynevezett mint a szappan, krétapor vagy porrá zúzott szén. A fogpaszta 
rágó pálcikát használtak a kellemetlen szájszag elkendőzésére, azaz tulajdonképpen por alakban volt jelen egészen az 1850-es évekig, 
illatos, egzotikus faágakat rágcsáltak lehelletük frissítése céljából. amikor megjelent a Creme Dentifrice, üvegben kapható, krém állagú 
Valószínűleg szintén a kínaiak fejleszették ki az első olyan fogkefét is, paszta. 1873-ban a Colgate is üvegtégelyes fogpasztával rukkolt elő 
amely hasonlít a maira: disznósörtét rögzítettek egy bambuszból vagy ipari mennyiségben, a tubusos verzió csak az 1890-es évek találmánya.
csontból készült botocskára. A találmányt befogadó európai kultúra a Lám, milyen rövid ideje létezik a mindenki számára elérhető, 
puhább lószőrt részesítette előnyben a sörtével szemben. Az angliai szinte kötelező fogmosás hagyománya! A régi civilizációk viszont nem 
William Addis készített egy modernebb kivitelezésű fogkefét 1780- is küszködtek a fogszuvasodással olyan mértékben, mint mi, a 
ban, és 1844-ből maradt fenn az első három sörtesoros fogkefe. A modern kor emberei, hiszen étrendjükből teljes mértékben 
műanyag felfedezése lehetővé tette a puhább szálú fogkefék hiányoztak azok a finomított vagy magas cukortartalmú élelmiszerek, 
kifejlesztését is, ez viszont csak az 1950-es években következett be. amelyek a lyukas fogakért felelősek.

Farkas Aladár

TARKA  BARKA VILÁG: A fogmosás múltja

Gyergyóremete 2018                                                                                         fotó: Farkas Aladár

Fazakas Emese
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Az érzelmi intelligencia, vagy rövidebben EQ nem más, mint a is hasonlóképpen fogja a szituációkat kezelni.
környezeti ingerekre adott érzelmi válasz. Hasonlóan az IQ-hoz, az 2. Játsszunk!
érzelmi intelligenciát is már egészen pici kortól nemcsak lehet, hanem Gyermekkorban a leghatékonyabb fejlesztés a játék. Legyen 
muszáj is fejleszteni, ez ugyanis segít abban, hogy a gyerek, illetve a szó közös, társas- vagy éppen szerepjátékokról, a lényeg az, hogy 
későbbi felnőtt kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet élhessen. mindig beszéljük meg, mit érzett közben a kicsi. Ennek az a célja, hogy 

A gyerekek  agya egyszerűen nem elég fejlett ahhoz, hogy az minél több ember gondolatába és érzésébe bele tudja magát képzelni, 
érzelmi viharokat önmagától le tudják csillapítani. Segítségre van és minél több élethelyzettel megismerkedjen. Így egyúttal az 
szükségük ahhoz, hogy apránként megtanuljanak eligazodni empátiája is csiszolódik, és a problémáktól sem fog megijedni, mert 
érzelmeik kusza birodalmában. nem lesz számára újdonság az adott szituáció. Mindig ügyeljünk rá, 

Mivel a gyerekek érzelmi lények, ezért a külső reakcióik hogy a gyerkőc visszacsatolást és pozitív megerősítést kapjon az efféle 
mögött meghúzódó érzéseik, érzelmeik felismerése, elfogadása lehet játékok során. Így megtaníthatjuk arra, hogy szavainak és 
szülőként a kulcs a számunkra. Ha gyerekkorban segítenek cselekedeteinek milyen következményei lehetnek. Ha elmagyarázzuk 
feldolgozni a heves düh, frusztráció-, és szorongásérzéseket, akkor számára, hogy mi a helyes, és mi nem az, azt örökre megjegyzi, és ez a 
később az  agyuk hatékonyan fog közbelépni. Gyermekkorban a fajta figyelmesség a személyisége részévé válik.
szüleikkel való szeretet és bizalomkapcsolat védőhálójában 3. Beszéljünk az érzéseinkről!
természetes módon alakulhat ki mindaz, ami felnőttként csak Hogyan taníthatjuk meg a gyermeknek, hogy miként kezelje 
erőfeszítések árán. az érzelmeit? Elsősorban úgy, hogy beszélünk a sajátjainkról – 

Így fejleszthető az érzelmi intelligencia például: „Anya mérges, mert foltos lett az új ruhája.” Jó, ha 
1. Mi legyünk a minta! rendszeresen megnevezzük a gyermek érzéseit is, például: „Látom, 
Ahhoz, hogy elősegítsük gyermekünk érzelmi intelligen- hogy szomorú vagy, mert nem találod a kisautód. Gyere, segítek 

ciájának fejlődését, elsősorban a saját belső állapotaink kifejezését kell megkeresni!” Értékeljük, dicsérjük, amikor megfogalmazza pozitív és 
megtanulnunk. Ha készek vagyunk erre, akkor érdemes néhány negatív emócióit, ezzel visszaigazoljuk számára, hogy ez fontos és jó 
dologra fokozott figyelmet fordítanunk. Az általános kijelentések dolog! Ha agresszíven viselkedik, tombol, mutassuk meg neki, hogyan 
helyett beszéljünk arról, hogy mit élünk meg. Fogalmazzunk egyes kezelheti másként indulatait: „Ne üss, csípj, rúgj – próbáld elmondani, 
szám első személyben! Ne utasítsuk el negatív érzéseinket, de miért vagy dühös!” Segítsünk neki elviselni a sikertelenséget: „Gyere, 
amennyire csak lehet, óvakodjunk a kritikától és a kioktatástól. Az próbáljuk meg újra együtt!” Sose kívánjunk tőle olyat, amit életkori 
érzelmi intelligencia fejlesztésének első lépése, hogy mi magunk sajátosságai még nem tesznek lehetővé – ne tartsunk például 
kiegyensúlyozott, türelmes és figyelmes mintaként szolgálunk a osztályfőnöki órát arról, hogy miért nem adta oda kisvödrét a 
gyereknek. Ha a munkahelyi problémáinkat hazacipeljük, és otthon is homokozóban a másiknak.
minden megnyilvánulásunk feszültségről árulkodik, akkor a gyermek 

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA

(folytatás a 8. oldalon)

Idén is támogatottságot kapott a képzőművészet a borszéki 
Nosztalgia fesztiválon. Móga Attila képzőművész egy hagyományos 
9 x 16 cm-es kerámia plakettet készített, amely a Borszék Feszt 
szellemiségét hivatott hírdetni, bemutatni. Az alkotás a 2017-es 
alkotói munka folytatása, hiszen az akkori plakáton szereplő 
táncosokat ábrázolja szoborként. 

De mit is jelent a plakett? A képzőművészeti szakkifejezés a 
francia plaquette szóból ered, amely a plaque (’lemez’) kicsinyített 
formája, leginkább a szobrászatban és éremművészetben terjedt el. 
Kisméretű dombormű kör, négyzet vagy más formájú alappal,  
melynek hátoldala nincs kiképezve. Épp ezért a szoborral ellentétben 
csak egy nézete van, tehát nem körbejárható. Anyaga általában fém, 
de használnak fát és kerámiát is. Önálló művészeti műfajként 1440-
ben jelentkezett Itáliában, majd innen terjedt el. A reneszánsz után 
feledésbe merült, majd a XIX. században főként a franciák éleszették 
fel újra. Magyar kultúrterületen a XX. századtól népszerű, csaknem 
valamennyi szobrászművész készít plakettet, illetve egyetemeken, 
iskolákban tanítják ezt a műfajt.

KULTÚRMORZSA: A plakett

Móga Renáta
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Anyakönyvi hírek 

A kisgyermek még egocentrikusan gondolkodik, s ez 
normális – ne vonjunk le ebből olyan következtetést, hogy önző 
felnőtté válik, aki nem törődik másokkal. Ha úgy irányítjuk a 
beszélgetéseket, hogy az érzelmek is szóba kerüljenek, akkor 
természetessé válik számára ezek kifejezése, és lesznek is szavai erre. 
Az emocionális intelligenciát csak személyes történeteken, 
pillanatnyi eseményeken, filmek, könyvek megbeszélésén keresztül 
lehet fejleszteni. Minél korábban kezdődik meg ez a tanulás, annál 
eredményesebb lesz.

(folytatás az 7. oldalról)

Köszönet
Szőcs Rozaliának azért a plakettért, amelyet a 

Helytörténeti Múzeumnak adományozott. A relikvia az 1950-es 
évekből származik, és gazdagítja a várostörténet tárgyi anyagát.

Köszönet érte!
Ne hagyjuk elkallódni érékeinket. A kacatnak tűnő tárgyak is 
fontosak lehetnek. Mentsük meg az utókor számára!

Tisztelettel, Farkas Aladár

Ködből jöttem, köddé lettem
Ködmönöm ködből kötöttem.

                   
Ködbárányom legeltetem
Felhők vállán terelgetem
Ködtáncomat el is járom

Ha kél a szél majd a nyáron.

Tüskés fenyő ül hajamra
Szakállgomba az államra
Madárfészek a kalapom

Ködcsizmámat el nem hagyom.

Dombok hátán sátrat húzok
Pici csillagokat gyújtok

Világítson minden ködben
Ne éljetek sötétségben.

Ködöt hoztam, ködöt viszek
Ködből lettem, köddé leszek.

   Ungureanu Katalin

        KÖDJUHÁSZ

Kivételesen gazdag, átfogó munkát tart a kezében az, ki 
fellapozza Farkas Aladár „A borszéki fürdőélet fénykora” című 
kötetét. Ez a kötet összefoglalja mindazt, amit a helytörténész 
eddigi munkáiban részletesen is tárgyal, hisz a fürdőélet története a 
település, a város története is egyben. Borszék aránylag „fiatal” a 
maga kétszáz-és egynéhány évével a Gyergyói-medence többszáz 
éves nagyközségeihez képest, de kivételes adottságai, fürdőhely-
státusza fordulatokban, eseményekben gazdag történelmet 
bíztosított neki. Ezt a gazdag eseménysort mutatja be a szerző 
időrendi sorrendben a rá jellemző alapossággal. Az olvasó részletes 
képet kap a gazdasági fejlődés(ek)ről és vissza-esés(ek)ről, a 
borvíz-hasznosítás történetéről („mely savanyú vizzel való 
kereskedést, aki folytatja, élhet belőle, úgy abból is lehet jó 
nyereséget hajtani”- jelenik meg már 182o-ban!), a fürdőhely 
kialakulásáról és virágzásáról, majd hanyatlásáról; betekinthet a 
fürdőélet minden szegmensébe: adminisztráció, kezelések, szállás-
étkeztetés, árak alakulása, a vendégek szórakoztatása, események a 
báloktól, kongresszustól az alkotótáborokon át a szánhúzó 
versenyig, betyártámadások,  illusztris vendégek( magyar és 
román arisztokraták, művészek, tudósok, honatyák, egyházi 
méltóságok, stb.), az időjárás szeszélyei, közlekedés- a kezdetektől 
napjainkig. Olvashat Borszék fény-és árnykoráról, a feléledő 
reményről és újraindulásról. Farkas Aladár hihetetlen mennyiségű 
információt gyűjt egybe a múltból, és aprólékosan mutatja be azt a 
körülbelül négy évtizedet, melynek tanúja és hűséges krónikása.  

Hogy rövidre fogjam ezt a pár soros ajánlót: ebben a 
kötetben mindent  megtalálsz, kedves olvasó, ami Borszékkel 
összefügg!

 Kellemes olvasást!

AJÁNLÓ
(folytatás a következő számban)                                                                                K.J.

Kolbert Tünde
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