
    
    
 

 Bende Sándor, a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség parlamenti képviselője a 
beruházás megvalósulásának módját ecse-
telte. „Az elmúlt tíz évben mindig segítettük 

Borszéket, és a segítség a kulcsszó. Hiszen 
segíteni csak azt lehet, aki dolgozik. Örven-
dek, hogy ilyen csapata van a városnak, az 
általuk befektetett munkával jelentősen 
megváltoztatták az elmúlt évtizedben a 
település arculatát” – nyugtázta a politikus. 
Hozzátette, a turistáknak nyújtott szolgálta-
tások terén van még mit tennie a városnak. 
Az önkormányzat szándéka és törekvése erre 
megvan, emellett a borszéki lakosokon 
múlik, hogy társulnak-e ezekhez az erőfe-
szítésekhez. 

 A borszéki városvezetés turizmusfejlesz-
tés irányában tett erőfeszítéseit méltatta 
Barti Tihamér. Hargita Megye Önkormány-
zatának alelnöke szerint a bobpálya nagyon 
fontos beruházás Borszéknek. „Már a tele-
pülés hírneve is tudja vonzani a turistákat, 
ezzel a szolgáltatásbővítéssel viszont a vonz-
erő tovább erősödik. A fürdőtelepülés szá-
mára fontos, hogy lehetőségeihez mérten 
bővítse turisztikai kínálatát. Kell merni 
nagyot álmodni, ezt a polgármester úr 
megtette, ennek köszönhetően a város 
folyamatos átalakuláson megy át” – jelen-
tette ki az alelnök. 

 Alig fél évvel a finanszírozási szerződés 
aláírása után a Turisztikai Minisztériummal, 
elkészült a borszéki Reménység Síközpont-
ban található „nyári” bobpálya. A létesít-
ményt szerdán délután adták át ünnepélyes 
keretek között.
 „Sikerült egy újabb beruházás végére 
járni Borszéken. Ezelőtt két évvel indítottuk 
újtára a projektet, az ötlet pedig Ausztriából 
származik, ott láttunk hasonló beruházáso-
kat” – kezdte ünnepi beszédét Mik József. 
Borszék város polgármestere kiemelte, a cél 
az volt, hogy a sípálya adottságait kihasz-
nálva lehetőséget teremteni arra, hogy a 
hómentes időszakban is használni lehessen a 
komplexumot. Az elöljáró hozzátette, olyan 
további fejlesztéseken is gondolkoznak, 
melyek révén olyan kalandparkot alakítaná-
nak ki, amelyben az év minden hónapjában 

ki tudják szolgálni az ide érkező turistákat. 

Rédai Botond

 A beruházás értéke 5,25 millió lej, ebből 
a turisztikai minisztérium mintegy 4 millió 
lejt biztosított, Hargita Megye Önkormány-
zatának hozzájárulása 400 ezer lej. A pálya 
hossza 1,5 kilométer, a sípálya felvonója jut-
tatja fel a szánkókat az 572 méteres pálya 
legmagasabb pontjára és innen következhet 
a 860 méter hosszú lecsúszás. Egyszerre 32 
szánkó lehet a pályán, és 6-9 percet jelent egy 
kör. A létesítmény a tavaszi-őszi időszakban 
működik, a tél beálltával leszerelik. A 
bobpálya idén addig működik, ameddig az 
időjárási körülmények lehetővé teszik. 
Hétköznapokon 14-17 óra között lehet szán-
kózni, hétvégén 12-17 óra között. Egy út 
felnőtteknek 10 lejbe, gyerekeknek 5 lejbe 
kerül. 
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fotók: facebook.com/primariaborsec



 A saját felelősségre kitöltött formanyomtatványokat a 
mellékelt igazoló okiratokkal együtt a polgármesteri hivatal 
székhelyén kell leadni. A kérés kitöltését egyébként ajánlott a 11. 
oldallal kezdeni. Amennyiben a család használatában van az itt 
feltüntetett javak közül – nem fontos, hogy a nevén legyen, elég, ha a 
család használja – az illető személy vagy család nem jogosult 
fűtéspótlékra.

 Néhány hasznos tudnivaló:

 A kérvényeket idén is a polgármesteri hivatal épületében ta-
lálható, szociális ügyekkel foglalkozó irodában nyújthatják be az 
érdekeltek. Borszék esetében eddig kizárólag fával történő fűtésre 
igényeltek támogatást, ez esetben legtöbb 54 lejes állami hozzá-
járulást kaphatnak havonta. A pótlékot a november–március közötti 
időszakban folyósítják, az igénylések a fűtési idény ideje alatt 
bármikor benyújthatók. Jó tudni, hogy amennyiben az egy főre eső 
jövedelem, esetleg a család összetétele változik, ezt öt napon belül 
kötelező jelenteni a szociális irodánál. Tavaly mindössze 28 borszéki 
család kapott állami támogatást, a jogosultak köre azonban évről évre 
érezhetően csökken. A szociális iroda munkatársai szerint a 
jövedelemhatár növelésével a csökkenő tendencia talán 
megváltozhat

 A procedúra az elmúlt évhez képest változatlan. Idén is a 
pénzügyi és a mezőgazdasági irodák az igazolásokat belső rendszer 
alapján állítják ki, ami azt jelenti, hogy az igénylőknek csak a 
fűtéstámogatási kérelmet kell kitölteniük. Nagyon fontos, azonban, 
hogy a család összetételét, jövedelmet igazoló dokumentumokat 
mindenki hozza magával. Jövedelmet igazoló iratok többek között: 
munkahelyi igazolás, nyugdíjszelvény, iskolai igazolás (ösztöndíj 
esetén), egyetemisták esetében egyetemi igazolás, magánvállalkozás 
esetében igazolás a pénzügyről. Ha az igénylőnek nincsen jövedelme, 
szintén a pénzügyről kell kérni igazolást.

 Október 10-től ismét igényelhetik a fűtéspótlékot a borszéki 
lakosok a városháza szociális ügyekkel foglalkozó irodájában. 
Újdonság, hogy 2011 óta először módosult az az egy főre eső nettó 
jövedelemhatár, amelyre még megkaphatják a családok a segélyt: a 
korábbi 615 lejről 750 lejre emelték az összeget.
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AZ OKTÓBERI TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAI

 A 75-ös határozattal jóváhagytuk a Polgármesteri Hivatal új 
működési szabályzatát.

 A 78-as határozat módosította a Görgény-Kelemen Egyesület 
működési szabályzatát.

 A 81-es határozat alapján azok a fizikai és jogi személyek, akik 
december 15-ig törlesztik tartozásaikat, elengedik a kamatot és a 
büntető összegeket, amiket felhalmoztak.

 A 77-es határozat alapján eltöröltük a Borsi Viorica és a Lunic 
Kft emelt adóját, mert időközben elvégezték a szükséges javításokat.

 A 73-as határozat értelmében, akiknek adóhátraléka van, egy 
külön listára kerül.

 A 82-es határozat alapján az ingázó pedagógusok 
visszakapják a szeptemberi utazási költségeiket.

 Október 24-én tartotta havi rendes tanácsülését a testület, 
amelyen a következő határozattervezetek kerültek napirendre, illetve 
elfogadásra.

 A 74-es határozat értelmében Balázs Zsuzsanna 
területcserével lakásépítés célból kap egy területet.

 A 76-os határozat alapján licitálásra kerül 917 köbméter fa. A 
kikiáltási ár 90-150 lej között mozog.

       

 A 80-as határozat egy lakás és a hozzá tartozó terület 
átminősítését tartalmazza, a város közvagyonából átkerül a város 
magántulajdonába.

 A 79-es határozat alapján dr. Nistor Gabriela területet kap 
lakásépítés céljából.

Farkas Aladár

MÓDOSULT JÖVEDELEMHATÁRRAL IGÉNYELHETŐ A FŰTÉSPÓTLÉK

Rédai Botond

 Október 26-án az RTL csatornán sugárzott, sokak által 
kedvelt X-Faktor tehetségkutató műsorban mutatkozott meg/be a 
borszéki Kalandor zenekar. Családtagok, tanítványok és azok szülei, 
barátok és rajongók, sokan néztük az adást és szurkoltunk a 
kedvenceknek, akiknek tehetségében mi egy percig sem 

kételkedtünk, de akiknek jól jöhet egy ilyen műsor által biztosított 
lehetőség, szélesebb körben való ismertség. A fiatal Kalandorok 
(Mosneág Gellért és Anna-Mária, Cserkész Norbert és Szvinyuk 
Szilárd) egy lendületes, jószövegű saját szerzeménnyel, a „Maradj 
velem” című dallal léptek ringbe. Tetszett a produkció. "Húha, ez 
aztán ütős volt, dögös volt, egy igazi frontasszonyt láttam a 
színpadon. Amikor beszéltünk, nem gondoltam, hogy ez a dög, ez 
benned van" - értékelt Dallos Bogi. „Jó volt nagyon hallgatni 
benneteket. Örülök neki, mert végre történt valami jó” - mondta  Bye 
Alex. Puskás Peti is igennel szavazott. Hogy Gáspár Lacitól nem 
kapták meg az „igen”-t?!  A  három IGEN mellé itthonról (és még ki 
tudja honnan?) gondolatban küldtük a negyediket. Igen, igen, igen 
igen! A zenekar továbbjutott az X-Faktor táborába. Innen a 
Mentorházba, majd a döntőbe kerülhetnek. Gratulálunk!

 

ORSZÁG -VILÁG ELŐTT A KALANDOR

Kolbert Tünde

fotó: Puskás Attila



 

 

 A gyerekek ugyan már több napja birtokba vették 
tantermeiket, a teljes körű felújításon átesett óvoda épületének 
ünnepélyes átadását péntek délben tartották. Az eseményen a helyi, 
megyei és egyházi hivatalosságokon kívül a magyar kormány 
képviselői is részt vettek.

 Ünnepélyes keretek között avatták fel pénteken, október 4-én 
délben a teljes felújításokon átesett Tündérkert óvodát. A beruházás a 
magyar kormány által finanszírozott Óvodafejlesztési Program 
keretében valósult meg. 

 Az esemény nyitányaként Böjte Csaba ferences szerzetes 
áldotta meg a létesítményt. Mint kifejtette, mi nem el akarunk menni 

a Kárpát-medencéből: „Isten országát szeretnénk itt felépíteni. 
Hiszünk abban, hogy ezután is lesz erdélyi magyarság, és ezt a hitet 
szeretnénk átadni a gyerekeknek” – fogalmazott Böjte atya. Ezt 
követően az óvodások mutattak be rövid műsort, fellépésüket ünnepi 
beszédek követték. Ezek során Lászlóffy Pál, a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének elnöke köszönte meg Magyarország 
Kormányának támogatását az óvodafelújítási program megvaló-
sításában. Lukács Bence Ákos, Magyarország Csíkszeredai Főkon-
zulátusának vezető konzulja a fejlesztési program számadatait ismer-
tette. Mint megtudtuk, 47 milliárd forintos összfinanszírozású prog-
ramról van szó, amely 1665 intézményt érint a Kárpát-medencében.
 Mik József borszéki polgármester szerint egy álom valósult 
meg az óvoda felújításával. Hozzátette, hasonló méretű munkálatot 
terveznek az iskola épületében is, amelynek megvalósításához a 
szükséges kétmillió eurót pályázatból szeretnék biztosítani. Borboly 
Csaba, a megyei önkormányzat elnöke kijelentette, Székelyföld 
gyöngyszeme Borszék, az elmúlt évek tudatos fejlesztési munkája 
teszi azzá. Szintén a helybélieket méltatta Barti Tihamér, a megyei 
önkormányzat alelnöke. Meglátása szerint erős és kitartó közösség a 
borszéki, és pont ilyen hozzáállásra van szükség a végvárakon. Az 
eseményt méltatta Hângan Daniela, a Zimmethausen Iskolaközpont 
aligazgatója is. 
 Az ünnepség záróakkordjaként a borszéki Czifrasarok 
Néptáncegyüttes mutatott be rövid előadást. 
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 Gratulálunk a fiatal tanárnőnek és tanítványainak ezért a 
megemlékező műsorért.

 Móga Renáta a borszéki Zimmethausen Iskolaközpont 
magyar szakos tanárnője vállalta az idei megemlékezés műsorának 
összeállítását és levezetését. Egy ügyes áttekintést láthattunk, vetített 
képes előadás formájában. A betét verseket 8-os tanulók szavalták: 
Balla Ferdinánd, Balázs Emil és Heczel Aliz.  A rendezvény plakátján 
is látható betűszó itt is megjelent: P.V.D.T.N.A.K.L.S. szimbolizálva a 
kivégzett mártírok nevét. P= Pöltenberg Ernő, V= Vécsey Károly, D= 
Damjanich János és Dessewffy Aristid, T=Török Ignác, N= 
Nagysándor József, A= Aulich Lajos, K= Kiss Ernő, Knézich Károly, 
L= Lachner György, Lázár Vilmos és Leiningen Westerburg Károly, 
S= Schweidel József. A betűkből alkotott mondat németül így 
hangzott: „Pannonia, Vergiss Deine Toten Nie, Als Kläger Leben 
Sie!”, ami magyarul annyit jelent: „Pannónia, ne felejtsd halottjaidat, 
vádlóként tovább élnek ők”. A mártírok neveinek elhangzásakor 
meggyújtottak 1-1 gyertyát, emlékükre. A 13 aradi vértanú mellett, 
meg kell emlékeznünk Batthyány Lajosról, az első felelős kormány 
miniszterelnökéről, akit ugyanazon a napon lőttek agyon Pesten. 

1850-ben már karperecek is készültek, a fenti betűkombinációval, 
amit a feketepiacon lehetett vásárolni. Viselőik így tiltakoztak a bécsi 
megtorlás és elnyomás ellen. A műsor záróakkordjaként elénekeltük 
a Himnuszt, majd a szemerkélő esőben átvonultunk az Emlékparkba, 
ahol a Kossuth kopjafánál főhajtás mellett elhelyeztük a 
megemlékezés és a kegyelet koszorúját. Egy Miatyánkkal fejeztük be 
a megemlékezést.

 Hagyományosan minden évben megemlékezünk az aradi 
vértanúkról. Ez erkölcsi kötelességünk a magyar szabadságért 
életüket áldozó hősök emléke előtt.  Az idei évforduló a 170. volt, de a 
hősök emléke nem kopik. Minden alkalommal felelevenítjük az 
1848-49-es forradalom és szabadságharc fontosabb mozzanatait, 
beleértve a bukást és a megtorlást is. Ugyan gyásznap ez a mai, de 
egyben a magyar szabadság emléknapja is.

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADI VÉRTANÚKRA

Farkas Aladár

Rédai Botond

fotó: Móga Attila
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 Mint arról Facebook oldalunkon beszámoltunk, október 
negyedikén Lego tudományos napot tartottak a Zimmethausen 
Iskolaközpontban. Az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus 
Iskola küldöttségének segítségével ismerkedtek diákok és tanárok 
egyaránt a Lego oktatási szemlélettel. A gyerekek robotot építettek 
és programoztak be, angolt tanultak és matematikai számításokat 
végeztek Lego játékok segítségével.

 A szakember szerint egy fontos hozadéka a módszernek, 
hogy más lesz a diák és a tanár munkakörnyezete. Mindkét fél jól 
érzi magát a tevékenység során, ez pedig hatással van az 
eredményességre is. „Ebben a felgyorsult világban teljesen más 
módszer kell a figyelem felkeltéséhez és annak fenntartásához. Ezt 
általános iskolában kell megalapozzuk úgy, hogy nem is tudjuk, 
milyen változásokat hoz a jövő, milyen lesz a technológia”. Az 
ügyvezető kiemelte, magas szintű alapkészségeket fejleszt ez az 
újfajta szemlélet, ugyanakkor kritikai szemléletet tanít, fokozza a 
kreativitást, fejleszti a prezentációs és kommunikációs készséget 
is, illetve csoportban való együttműködésre készteti a gyereket. 
„Élményalapú oktatást biztosítunk, és digitális kompetenciákat is 
fejlesztünk” – nyomatékosított a cégvezető. Meglátása szerint a 
módszer 2016-os magyarországi bevezetése óta jelentős 
eredményeket értek el, gyereknek és tanárnak egyaránt örömet 
okozott ez a típusú foglalkozás. 

 Hogyan kerülnek be az oktatásba a Lego játékok? Olyan 
termékekről van szó, amelyeket iskolák számára fejlesztett ki a cég 
– ismertette az újfajta oktatási módszert Kopacz Anikó, a 
magyarországi Hdidakt Kft. ügyvezetője. A Zimmethasuen 
Iskolaközpontban megtartott Lego tudományos napon tartott 
előadása során elmondta, a játék használata egy újfajta oktatási 
szemlélet bevezetését is jelenti. Tulajdonképpen arról van szó, 

hogy a foglalkozások során a gyerekek kreativitását ösztönzik, 
hiszen a végső cél ugyanaz, eléréséhez azonban mindegyik gyerek 
a saját megoldási útját keresi meg. 

 A címben szereplő kérdés több olvasónkban is 
felmerülhetett, amikor arról tájékoztattuk őket, hogy a borszéki 
iskola azon nagyon kevés hazai tanintézmények egyike, ahol 
oktatási módszerként használják a Lego játékot. A módszer által 
képviselt újfajta szemléletet ismertetnék néhány sorban. 

 

MITŐL MÁS A LEGO-OKTATÁS?

 Az osztálykirándulások legnagyobb 
előnye, hogy kiszakítja a diákokat az osz-
tályteremből. Ez mindenképpen leköti az 
energiákat, kölcsönhatásba lépnek a kör-
nyezetükkel, bekapcsolódnak a kulturális 
körforgásba, a történelem részeseivé vál-
nak és elkezdik másként látni a világot. Az 

osztálykiránduláson résztvevő gyermekek 
látóköre szélesedik, hiszen rengeteg olyan 
élményt kapnak és olyan tudásra tesznek 
szert, amelyet csak az iskolából kilépve kap-
hatnak meg. Sok-sok élménnyel gazdagod-
tak a VI.B osztály tanulói is. Ezúttal Brassó 
történelmi nevezetességeinek megtekinté-
se volt a cél: a város középkori főtere, a Fe-
kete-templom, Zsinór utca (Európa legkes-
kenyebb utcája), Brassó csodálatos látvá-
nya a Cenkről. Természetesen a bevásárlás 
sem maradhatott el a mallban.

 Nem csak érdekesek és izgalmasak, de 
az osztálykirándulások számos előnnyel is 
járnak mind a diákok, mind a pedagó-
gusok szempontjából. Elsőként is hozzájá-
rulnak a diákok általános fejlődéséhez, és a 
különböző helyek felfedezése sokrétű ta-
pasztalattal gazdagítja őket. Az osztály-
kirándulásokat akár a tanulás szerves ré-
szeként is felfoghatjuk, amely közösségi 
élményt nyújtva ad lehetőséget a gyere-
keknek az „életszagú” tudás megszerzésére, 
miközben szórakozva bele is szerethetnek a 
tanulásba.  Az osztálykirándulások igen gyakran 

az iskolai évek egyik legemlékezetesebb 
emlékei. Annak érdekében, hogy a diákok 
mosolygó arccal, csillogó szemekkel és 
vidáman őrizhessék meg később is ezt a 
kincset, fontosak a tartalmas, élményekkel 
teli kiruccanások. Mindezek közben 
szórakozva készítik fel őket a való életre, 

amely a mai, igen összetett világban 
elengedhetetlenül fontos kompetencia.

AZ OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK ELŐNYEI

Kovács J.

fotó: statiuneaborsec.ro

Rédai Botond
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 A legújabb információk szerint a Nép Ügyvédje már 
hivatalosan is kérte a szakminisztériumtól a szóban forgó 
paragrafus törlését a rendeletből. A fejleményekkel még 
visszatérünk.

 „A gyerekek meg tudják állni a helyüket érettségi nélkül is, 
azonban az iskolaközpont jövője szempontjából jó lenne, ha 
néhányan átmennének a záróvizsgán is” – jelentette ki Mik József. 
A borszéki polgármester úgy fogalmazott, nincs helye a 
bűnbakkeresésnek, inkább a megoldáson kellene dolgozni. „Le 
kell ülni az érintett feleknek, és megtalálni az útját annak, hogy 
túllépjünk ezen a nehéz helyzeten. Hiszen Borszéknek szüksége 
van a líceumra. Reméljük a minisztériumban meggondolják 
magukat a rendelkezéssel kapcsolatban.”

 A városnak szüksége van az iskolaközpontra

 Az intézményvezető szerint ez a rendelkezés, amennyiben 
ebben a formában marad, veszélybe sodorja a borszéki 
iskolaközpont jövőjét. „Sajnos nálunk csak abban mérik az 
oktatás eredményességét, hogy sikerült-e az érettségi. Holott nem 
ez kéne legyen az oktatás eredményességének a fokmérője, hanem 
az, hogy hány gyermek tud elhelyezkedni szakmájában 18-19 
évesen.” Kiemelte, az idei végzősök közül, noha egynek sem 
sikerült az érettségije, a nyár folyamán mindenki munkába tudott 
állni, és ez az igazi megvalósítás. „Az oktatási rendszer nem felel 
meg annak, ami a valós szükséglet. Ezt a gyerekek is érzik, átlátják, 
és pontosan tudják. A szakminisztériumban minden évben 
kitalálnak valamit, amivel veszélyeztetik a fennállásunkat, ám 
eddig semmit nem ültettek gyakorlatba. Remélem ezt sem fogják.” 

 A tanintézmény vezetője szerint többrétű probléma vezet 
oda, hogy a településen nagyon kevés diáknak sikerül az 
érettségije. Meglátása szerint egyrészt van egy alapmentalitás a 
gyerekekben: nem nagyon látják értelmét, hogy tanuljanak. 
Másrészt néha a szülők hozzáállása a gyerekhez, a tanuláshoz is 
hagy kívánnivalót.  Hiszen a mai társadalom nem nagyon látja 
értelmét az érettséginek, hogy mitől lesz jobb a gyereknek, ha 
sikerül a vizsgája. Ugyanakkor a tanügyi rendszer állapota is 
komoly problémákat okoz. „Vegyük a mi példánkat: a tanügyi 
rendszer azt kéri, hogy a gyerek emelt szintű matematikából 
érettségizzen, de mi gasztronómiát tanítunk. Nem inkább abból a 
szakmából kellene érettségizzenek, amit tanulnak? Számonkérik 
tőlük a matematikát és az irodalmat, és mi tanítunk nekik 
gasztronómiát és turizmust. A szememben az a jó gyermek 
nálunk a líceumban, aki megtanul négy év alatt főzni egy ételt. 

Akkor valóban van tartalma és értelme annak, hogy tanult egy 
szakmát” – fejtette ki a tanintézmény vezetője. Hangsúlyozta, nem 
attól lesz sikeres valaki az életben, hogy átment a matematika 
érettségi vizsgán, hanem attól, hogy a szakiskola elvégzése után 
munkába tud-e állni. „Ez sokkal nagyobb értéket jelent, mint egy 
érettségi diploma.” Az igazgató kiemelte, a többi tantárgy is 
fontos, azonban a hangsúlyt a szakoktatásra kellene fektetni, és 
abból kellene érettségizni is. 

 Ha valóban gyakorlatba ültetik a szakminisztérium 
legújabb rendelkezését, igencsak keserű jövő elé tekinthet a 
borszéki líceumi szakoktatás. Az új megkötés szerint jövőre nem 
indítható kilencedik osztály azokban a tanintézményekben, 
amelyekben idén nyáron senki nem ment át az érettségin. 

 „Még egyelőre nem érkezett hivatalos közlés. Szerintem 
nem fogják a gyakorlatba ültetni. Ha megteszik, akkor elvágják a 
gyerekek lehetőségét arra, hogy továbbtanuljanak, így ezek a 
fialatok el fognak kallódni” – fogalmazott honlapunk számára 
Ferenczy József. A  borszéki Zimmethausen Iskolaközpont 
igazgatója szerint ez az előírás már önmagában diszkrimináció, és 
az alaptörvénnyel ellentétes.  
 Ez nem oldja meg a rendszer problémáit

 Minden évben kitalálnak valamit

 Váratlanul érte a tanintézményeket a beiskolázási 
tervekről szóló, 2019/5090-es számú, múlt héten megjelent 
minisztériumi rendeletben az a kitétel, miszerint azok a 
tanintézmények nem indíthatnak a jövő tanévtől kilencedik 
osztályt, ahol idén – a nyári vizsgaszesszióban – senkinek sem 
sikerült az érettségi vizsgája. Az előírás igen fájdalmasan érintheti 
a borszéki iskolát is. Hiszen az idei nyári érettségin a hat 
vizsgázóból egynek sem sikerült átmenő osztályzatot szereznie.  
A teljesen újszerű megkötésről az érintettek a sajtóból értesültek. 

KÉRDÉSES A BORSZÉKI LÍCEUMI OKTATÁS JÖVŐJE?

Borszéki Turisztikai Informaciós Iroda

 Az info-trip célja, hogy az ország területén tevékenykedő utazási irodák képviselői megismerjék Hargita megye legfontosabb 
turisztikai desztinációit, azt a kínálatot, amely bekerülhet programcsomagjaikba és körutazás-ajánlataikba.

 2019. október 17-én Borszékre is ellátogattak az Eximtur (Bukarest),  Eximtur (Kolozsvár), Romania For All   (Bukarest), Classy 
Romania  (Bukarest), Travis Turism (Iasi), Active Holidays (Brassó), Holiday To Romania (Brassó) képviselői, és megismerték a 
fürdőtelep turisztikai látványosságait.

 Utazásszervezőkkel ismertette meg Hargita megye kincseit a Hargita Megye Tanácsa kezdeményezésére és támogatásával 
létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás (ADI Harghita) október 14. és 18. között.

FELFEDEZŐÚTON HARGITA MEGYÉBEN - BORSZÉKEN

Rédai Botond
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 Szívmelengető pillanata volt a vásárnak azt látni, amint 
egy középcsoportos kisfiú lelkesen kínálja áruját minden 
arrajárónak és szakértelemmel alkudozik az esetleges garasos-
kodó (vagy viccelődő) vásárlóval. Talán, ha húsz év múlva 
kerskedő válik belőle, majd elmondhatjuk, hogy igen, mi tudtuk 
ezt, láttuk a vásáron, ez egy neki való szakma… (és titokban 
elmorzsolunk egy könnycseppet arra gondolva, hogy lehet, hogy 
ez a mi hatásunkra is alakult így…)

 A vásárt a vakációt megelőző utolsó pénteken tartottuk 
meg az óvodában, az óvodás- és előkészítő osztályos gyermekek, 
szülők, és természetesen az óvónők részvételével. Az eseményt 
alapos felkészülés előzte meg, hiszen az eladásra szánt termékeket 
az óvodában készítettük a gyerekek részvételével. A kínálatunk 
gazdag és változatos lett. Az őszi jellegű díszektől, a befőtteken, 
kompótokon és savanyúságokon át a süteményekig, minden 
megtalálható volt asztalainkon. Gyerekek és pedagógusok 
egyránt izgatottan, mondhatni lázasan készültünk az eseményre, 
és amíg a kiscsoportban az óvónénik döntötték el, hogy milyen 
termékeket készítenek (vagy próbálnak meg elkészíteni a 24 kicsi-
pici gyerek részvételével), addig a nagycsoportosok már konkrét 
ötletekkel is szolgáltak.  Bár volt olyan pillanat amikor úgy 
éreztük, hogy nem leszünk készen, hogy nincs elég idő arra, hogy 

mindennel elkészüljünk, mégis, amikor elérkezett az idő a 
termékek készen az asztalon, a kis elárusítók meg az asztal mögött 
várták az érdeklődőket. És érdeklődésben nem volt hiány, hiszen 
szülők, nagyszülők, sőt még kívülállók is megtiszteltek jelen-
létükkel és vásároltak a nagy szeretettel előállított termékeinkből. 
Fél óra sem kellett hozzá, hogy a korábban roskadozó asztalok 
üresen tátongjanak, a lelkes közönség meg elégedetten kortyol-
gassa kávéját/teáját és megbeszélje élményeit. A bevételt 
természetesen ez alkalommal is a gyerekek javára fogjuk elkölteni 
a szülőkkel való előzetes egyeztetés alapján.

 Hagyomány látszik teremtődni óvodánkban, hiszen 
október végén immár második alkalommal került megrendezésre 
az „Őszi vásár”, amely az őszi témáról tanultaknak, az úgynevezett 
Ősz projektnek nyújt méltó befejezést.

ŐSZI VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN

 Több előadó volt, Terék József, Pest Megye Önkor-
mányzatának kulturális referense, Kisfaludi Aranka, Pest Megye 
Önkormányzatának értéktár referense. Dr. Horváth Alpár, 
Egyetemi adjunktus, Babes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyó-
szentmiklósi Kihelyezett Tagozata, Szőts Zsuzsánna, a Kovászna 
Megyei Értéktár elnöke és a Kovászna Megyei Művelődési 
központ munkatársa, Szabó Károly, a Hargita Közösségi 
Fejlesztési Társulat, Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális 
és Művészeti Központ menedzsere.
 Borszéket Kiss Éva és alulírott képviseltük. Bemutattuk a 
borszéki kulturális turizmus lehetőségeit, beszéltünk a fürdőhely 
múltjáról, a festői környezet, az ásványvizek adta lehetőségekről, a 
rendezvényekről, melyek évről-évre több turistát vonzanak – a 
hivatalos statisztikai adatok szerint is- üdülővárosunkba 2019. október 11-én zajlott a Gyergyószárhegyi Kulturális 

és Művészeti Központ által szervezett Értékmentés és a kulturális 
turizmus lehetőségei Székelyföldön című konferencia a 
gyergyószárhegyi kultúrház Cika termében.

 A rendezvény célja a helyi értékek összegyűjtése, ezen 
értékek minél szélesebb körben való beépítése a kulturális 
programok kínálatába.

ÉRTÉKMENTÉS ÉS A KULTURÁLIS TURIZMUS LEHETŐSÉGEI SZÉKELYFÖLDÖN

Mihály Emese

  SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK

Kolbert Tünde
 Érdeklődni a 0746256538 vagy a 0745623135-ös telefonszámokon (Antal Erzsébetnél és alulírottnál) lehet.

 A  Borszéki Lourdes-i Szűzanya Katolikus Nőszövetség az idén is szeretné szebbé, gazdagabbá tenni a hátrányos helyzetűek, 
öregek, magányosok, betegek ünnepét. Az előző két év tapasztalata mutatja, hogy egy kis figyelmességgel, jószóval sok örömet lehet 
szerezni. Mindkét félnek. Annak, aki kap, és annak is, aki ad. Már szinte elkoptatott jelszó, hogy jónak lenni jó, de az igazsága attól mit 
sem csorbul.  Ez úton is felhívjuk mindenki figyelmét, hogy aki részt kíván venni ebben az akcióban, adományát a templomban, illletve a 
kápolnában elhelyezett dobozokba teheti. Tartós élelmiszert is szívesen fogadunk.

Cotrigășanu Cristina-Elena
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 A 10. Székelyföldi Napok keretében került bemutatásra a 
Sajgó Márta előadóművész emlékkiállítása. A Gyergyószárhegyi 
Művészeti és Kulturális Központ jóvoltából a borszéki érdeklődők 
is láthatták a művésznő életútját bemutató kiállítást, amit unokája 
Kopacz Panna-Boróka állított össze és Páll Ibolya zenetanárnő 
mutatott be.  A művésznő (1944-2010) Szárhegyen járta az elemi 
iskolát, és már itt megmutatkozott tehetsége. Szerepelt a helyi 

amatőr előadásokon. Az általános iskola elvégzése után nem 
tudott továbbtanulni, mert idős szülei maguk mellett tartották, 
hogy öregségükre legyen támaszuk. 16 évesen mégis felvételizett 
és bejutott táncosként a Marosvásárhelyi Székely Nemzeti 
Együttesbe. Közben leérettségizett. Tagja volt az énekkarnak, de 
szólóénekesként is fellépett. Énekelt nótákat, operettet, operát. A 
Puccini Pillangókisasszonnyal bejárták fél Európát. A sokoldalú 
művésznő szabadidejében varrt. Láthattuk a szép terítőket, 
párnahuzatokat, amiket hátrahagyott. A kiállított anyag több száz 
fotóból lett összeállítva. Láthatjuk Balogh Dénes, Széllyes Sándor, 
Szöllösi Erzsébet társaságában. Külföldi útjairól nagyon sok 
képeslapot küldött, ami szintén megmaradt egy gyűjteményben. 
Karrierje viszonylag korán derékba tört, mivel unokája, Boróka, 
alig 3 évesen árva maradt. Ezért feladta művészi pályáját és 
unokája nevelésével foglalkozott. Mindent megtett, hogy a kis 
Boróka tanulhasson. Fáradozása nem volt hiábavaló, hiszen 
unokája modellként is megállta a helyét. Közben Kolozsváron 
közgazdaságot tanult, később Budapesten, az ELTE-én elvégezte a 
művészet-filozófia-esztétika szakot. Mesterizett egy amerikai 
egyetemen belsőépítészetből. Jelenleg Hon Kongban él. 20 évesen 
Márta is magára hagyta, eltávozva az élők sorából. Szülőfalujában 
temették el. Az Isten adjon örök nyugodalmat neki.

 

SAJGÓ MÁRTA EMLÉKKIÁLLÍTÁS BORSZÉKEN

Farkas Aladár

Farkas Aladár

 Ne felejtsék el, 2019. 11. 29-én, 18 órától programunk van, 
ahová  mindenkit szeretettel hívünk és várunk! Tavalyra visszaemlékezve nagyon sok kellemes 

meglepetésben volt részünk, sok borszéki ember jött el, hogy 

adományozzon, tudván, hogy Szendikének gyűjtünk. Ez 
alkalommal is számítunk mindenkire, fogjunk össze egy jó ügy 
érdekében és tegyük szebbé egy kislány napjait! Mindenkinek 
köszönet, aki eddig bármilyen formában segített és támogatott, 
ezután is számítunk rájuk.

 Az ünnepek közeledtével jótékonysági zumbát rendezünk 
2019.11.29-én a borszéki kulturotthonban, Lucaci Szende 
támogatására, aki sajnos még mindig egészségi problémákkal 
küzd. Ezen esemény indítványozója és főszervezője Gergely 
Loránd, udvarhelyi zumbaoktató, akinek hálával tartozunk, 
hiszen már második alkalommal segít, önzetlenül. Mikor 
támogatást írtam, nem csak a szervezőkre és a terembe járó 
személyekre gondoltam, hanem a város összes lakosára is, hisz az 
ilyen helyzetekben kell összefogni és segíteni azon, aki bajban van. 
Mutassuk meg, hogy a karácsonyi ünnepek közeledtével 
megpróbálunk jobbak lenni és a mi kevésünkből másoknak is 
juttatni! 

 Szendike most jól van, túl van egy nehéz műtéten, de nem 
tudhatjuk mit hoz a holnap. Megkérünk mindenkit jöjjön el, hogy 
segítsünk!
 Mi minden csütörtökön, a kultúrotthon felső termében 18 
órától sportolunk és szeretettel várunk bárkit, aki mozogni 
szeretne az egészsége megőrzése érdekében.

 Eigel Katalin, néhai Eigel Tibor özvegye, szeptemberben egy régi, érdekes és technikatörténeti szempontból értékes tárggyal 
gazdagította múzeumunk gyűjteményét. Egy Davy-típusú bányászlámpát adományozott. Az angol feltaláló Humphry Davy (1778-
1829) fejlesztette ki ezt a biztonsági bányászlámpát, amely egy üveghengerből, egy olajtartályból, amibe kanócot helyeztek és egy 
dróthálóból áll, amely lehűtötte a lángot, megakadályozva ezáltal a metán berobbanását.
 Köszönet az adományért.

ÚJABB ADOMÁNY A HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMNAK

fotó: facebook.com/primariaborsec

Julianna Bordanciuc

ZUMBÁZZUNK SZENDÉÉRT
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 Amint a felsorolásból is kitűnik 22 díjazott volt (oklevelet 
és kupát kaptak) a 26 versenyző közül. Gratulálunk nekik és jövőre 
is várjuk. Köszönet a szervezőknek, segítőknek és támogatóknak: 
Polgármesteri Hivatal, ROMAQUA GROUP Rt. , PANFERANTO 
Kft, Off Road, Hostel Fitness, Bordanciuc Dănuț, Siller Mihály és 
Marc Gabriel.  

 A két futam összesített eredménye alapján kategóriánként 
a dobogósok a következők voltak: a kutyás futóverseny nyertese a 

borszéki Molnár Milán, a verseny legfiatalabbja; a kiscsoport 
győztese Rusu Alexandru Kolozsvárról, 2. Rusu Stefan 
Kolozsvárról; a középcsoport győztese Platon Alexandru 
Maroshévízről. A C1-kategória (4-es husky-fogat) nyertesei: 1. 
Molnár Sándor, Borszék; 2. Marc Gabriel, Salamásról; 3. Achim 
Alexandru Zalatnáról. A C2-es kategória (4-es malamut/ 
szamojéd-fogat) győztesei: 1. Grosu Constantin, Balánbányáról; 
2. Basarab Gică, Balánbányáról; 3. Tentiș Daniel Marius 
Zalatnáról. A kerékpáros kutyafuttatás győztese Nica Irina 
Kolozsvárról. A gyerek korcsoportban 1. Margarit Matei 
Bukarestből; 2. Mărgărit Andranda szintén Bukarestből; 3. 
Basarab Laura Balánbányáról. A malamut kutyafuttatás győztese 
Mărgărit Dan Bukarestből. A kerékpáros kutyafuttatás 
helyezettjei: 1. Moca Dan Kolozsvárról; 2. Siller Mihály 
Borszékről, 3. Tăutan Mircea Kolozsvárról. Az Ausztrál 
pásztorkutya kategória győztesei: Florian Romeo Artur és 
Muresan Ana, mindketten Kolozsvárról. A D1-kategória (2-es 
husky-fogat) győztese Molnár Bernadette Borszékről, a D2-es 
kategória (2-es malamut/szamojéd-fogat) díjazottja Andrei 
Prodan Kolozsvárról.  

 
 Az idén alakult Molnár Sportegylet október 12-13-án 
újabb kutyafogathajtó versenyt szervezett. Az idő kedvezett a 
versenyzőknek és a kutyáknak egyaránt. A Hármasliget nyüzsgött 
a szebbnél-szebb kutyáktól. Akár kutya szépségversenyt is lehetett 
volna tartani. Már kora hajnalban ugatásukkal, esetenként 
csaholásukkal ébresztették a környék lakóit, hogy le ne késsék a 
rajt idejét. A kutyák fajtájától, számától és a használt eszköztől 
(gyalog, kerékpár, tricikli) függően zajlott a verseny. A pálya 
hossza 2-3 km között volt, változatos terepen (sima lapály, 
emelkedő, lejtő).

A 14. KUTYAFOGATHAJTÓ VERSENYRŐL

Farkas Aladár

foto: facebook/Molnar Sandor Musher

A fehér lép és nyer!!!

Játék

 A mellékelt ábrán egy sakk diagrammát 
mutatunk be. A sakk kedvelőit arra kérjük, hogy 
oldják meg a feladatot majd a megoldást 
küldjék a turism.borsec@gmail.com e-mail 
címre. A megoldást a következő számban 
közöljük

 Új feladvány

Megoldás: Voda Costel
3 Df8#
2 Cxf6+-Dxf6 
1Cg6+-Rg8 

  szeptemberi A számban megjelent feladvány 
megoldása:
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