
 Sikersztori a bobpálya

 Az év eleji pénzügyi bizonytalanság a hi-
vatal működését nem igazán befolyásolta, 
mert volt pénzünk, amit át tudtunk hozni az 
előző évről – kezdte értékelését az elöljáró. 
Rögtön hozzátette, ebből nem azt kell érteni, 
hogy nem merültek fel problémák. Hiszen az 
a tény, hogy még áprilisban sem volt elfo-
gadott költségvetése az országnak, rendkívül 
megnehezítette a tervezést. E nélkül pedig 
elég nehézkes egy város vezetése. „Sajnos az a 
káosz, amiről beszéltem az év eleji beszá-
molómban, végig kisért egész évben. Igazából 
mi próbálunk tervezni, viszont mindig bele-
ütközünk abba a bürokráciába és káoszba, 

ami kormányzati szinten uralkodik. Például a 
jövedelmi adóval kapcsolatos számítási rend-
szernek köszönhetően legalább egymillió lej-
jel kevesebb pénz jön be idén a költség-
vetésbe” – jegyezte meg a polgármester.  Sze-
rencsére évek óta úgy gazdálkodik a város-
háza, hogy csak azokat a költségeket és 
fejlesztéseket tervezik be, amire megvan a 
fedezet. „Ennek fényében, amit elképzeltünk 
idén, abban nagyrészt sikerült haladni. Úgy a 
beruházásainkkal, mint az alintézményeink 
működésének biztosításával.”

 Az idei esztendő egyik legfontosabb 
megvalósítása a bobpálya megépítése volt. A 
városvezető szerint ezzel kapcsolatban ki kell 
hangsúlyozni, Borszék volt az egyetlen fürdő-
település az országból, amely kész tervekkel 
jelentkezett a turisztikai minisztériumnál, és 
így finanszírozást is kaphatott a projektre, 
amit el is tudott költeni. 

 Sikerekkel és kudarcokkal egyaránt tar-
kított esztendőt tudhat maga mögött Borszék 
Polgármesteri Hivatala. Beruházásokból nem 
volt hiány a 2019-es évben, néhány fontos 
kérdésben azonban nem sikerült előre lépni. 
Mik József polgármester értékel a következő 
sorokban.
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MIK JÓZSEF: 
ADDIG NYÚJTÓZUNK, AMEDDIG A TAKARÓ ÉR

 Ezeket a boldogságmítoszokat el kell engedni, 
helyettük koncentráljunk valós, tartós boldogságot 
okozó dolgokra. A minőségi emberi kapcsolataink 
őrzik meg boldogságunkat és egészségünket. A kö-
zeli, szoros kapcsolataink családtagjainkkal, bará-
tainkkal olyan védőhálót fonnak körénk, amely 
minden más tényezőt felülírva támogatja életünk-
kel kapcsolatos elégedettségünket.
 Karácsonykor ezeket a boldogságot nyújtó, szo-
ros kapcsolatainkat szeretnénk tovább mélyíteni, 
amikor ajándékkal kedveskedünk egymásnak.  
Azonban a tárgyi ajándékok  rövid életű öröm-
hatása nemhogy elröppen, de idővel épp az ellenke-
zőjébe fordul. Ugyanis annyi tárgy vesz körül 
minket, hogy már nem is tudjuk hova rakni őket.
 Szerencsére egyre nagyobb kínálatban állnak 
rendelkezésünkre élményajándékok. A klasszikus 
utazás, éttermi látogatás, színházi előadás típusú 
ajándékok. Az élményajándék egyik nagy előnye az, 
hogy többször örülhetünk neki. Boldogan csoma-
goljuk ki, akár egy tárgyi ajándékot; majd a vára-
kozás örömével számoljuk vissza a napokat, hogy 
átélhessük; élvezzük magát az eseményt; ráadásul 
maradandó emlékké szilárdul, ami később is vissza-
idézhető. Mindeközben az ajándékozó végig ott 
motoszkál a fejünkben, hálát érzünk irányába, meg 
akarjuk osztani vele élményeinket – ezzel szoro-
sabbá fűzzük kapcsolatunkat. Élményajándék lehet  
az is, hogy szeretteinkkel együtt lehetünk!
 A boldog élet jó kapcsolatokkal van kikövezve. 
Tegyünk értük karácsonykor éppúgy mint egész 
évben!

 Közeleg a szeretet ünnepe, karácsony, amikor 
szeretnénk boldog pillanatokat okozni egymásnak. 
Az ajándéklehetőségek kínálata végtelen, ami egy-
szerre könnyebbség és teher. Vajon ki, minek örülne? 
A rokonok, barátok nem könnyítik meg az ember 
dolgát, a “mit szeretnél karácsonyra?” kérdésre leg-
többször a “semmit, mindenem megvan” válasz ér-
kezik. És valóban megvan mindenük. Ami hiány-
zik, azt pedig rövid időn belül úgyis beszerezik. Be 
kell látnunk, hogy a tárgyi ajándékok ideje leál-
dozóban van. Annál is inkább, hiszen a tárgyak 
csak ideig-óráig képesek örömöt okozni nekünk. 
Illúzió csupán, mikor boldogságunk feltételeként 
egy jobb, szebb, újabb tárgy megszerzését tűzzük ki.

Kovács J.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOZÁS, 
AVAGY A BOLDOG PILLANATOK TITKA

(folytatás a 2. oldalon)

fotó: Ungureanu Nelu



 A polgármester kiemelte, jelentős összeget költött el az 
önkormányzat idén árvízvédelemre. Hiszen az elmúlt nyáron két 

esetben is elöntötte a víz az alsóborszékieket. Az önkormányzat ön-
erőből takarította ki a patakmedreket, hidakat javítottak meg, és ahol 
indokolt volt, támfalakat is építettek. 487 ezer lejt költöttek el erre az 
idén. „Hangsúlyoznunk kell, hogy a vízügy, akihez tartozna az árvíz-
védelem, évek óta semmit nem tesz Borszéken annak érdekében, 
hogy megoldja ezt a kérdést. Az önkormányzat végül úgy döntött, 
hogy saját költségére végzi el a szükséges árvízvédelmi munkálatokat. 
Hiszen hiába is küldtünk átiratokat a felelős intézményekhez, egy lej 
támogatást sem kaptunk erre a célra.”

 A megvalósítások közé lehet sorolni, hogy elkészültek az 
egészségház és a városháza épületeinek a felújítási tervei. „Kezdődik a 
közbeszerzési eljárás mindkét beruházás tekintetében. Reméljük, 
hogy kivitelezőt is sikerül találnunk. Sajnos Borszék esetében is 
érződik az országos tendencia, hogy nem jelentkeznek a cégek a 
közbeszerzési eljárásokra. Például a biomassza fűtésrendszer kiépí-
tésére, amit szintén uniós pályázatból szeretnénk kivitelezni, két 
közbeszerzési eljárás járt le, egyetlen jelentkezőnk sem volt.”Mások 
feladatát is elvégezték

 Azok a fránya régi épületek

 Szintén fontos megvalósításként értékelte az elöljáró, hogy a 
magyar kormány 45 millió forintos támogatásával és a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének közvetítésével megvalósított 
teljes körű óvodafelújítás révén korszerű körülmények között 
tanulhatnak a gyerekek. Ugyancsak fontos lépés az orvosi lakások 
építésének a megkezdése, melynek egy helyi vállalkozó a kivitelezője. 
Ha tartani tudják az ütemtervet, akkor jövő év végére ez el is 
készülhet. Szintén jelentős lépés, hogy elkezdődött a 49-es villa 
felújítása is.

 A bobpálya működtetésének első hetei pedig megmutatták, 
hogy az 5,25 millió lejes beruházásnak igen nagy lesz a hozadéka. 
Általa sikerült azt is elérni, hogy a téli szezonon kívül is legyen 
tevékenység a síközpontban.

 Nem sok változás van a fürdőtelep központjának utcaképét 
rondító régi épületek helyzetével kapcsolatban. Az elöljáró szerint a 
szóban forgó ingatlanokra alkalmazták az ötszörös adóra vonatkozó 
törvényt, jövőre pedig hasonlóképpen fognak cselekedni az elha-
nyagolt területekkel is. „Úgy érzem viszont, hogy ez nem segítség 
nekünk, ezzel sokat nem fogunk elérni. Ennél sokkal drasztikusabb 
döntésre, törvényre lenne szükség, amit nem mer senki meghozni, 
felvállalni.” A városvezető elmondta, az elmúlt időszakban magán-
beruházók érdeklődtek a város két impozáns épületének, a régi mozi, 
illetve a 19-es villa  felújításával kapcsolatban. „Remélem ez irányban 
lesz pozitív fejlemény a következő időszakban, hiszen ezek az 
ingatlanok a fürdőtelep fősétányának az utcaképét rondítják jelenleg. 
Örömteli lépés ugyanakkor, hogy a régi poliklinika épületét elkezdték 
felújítani, szállodát alakítanak ki benne.”
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Farkas Aladár

 A 94-es határozat elfogadta a Sípálya működési szabályzatát 
és az árakat, amik ebben a síszezonban érvényesek. A napos bérlet 40-
55 lej között van (gyerek-felnőtt). Délelőtti jegy 25 lej és 30 lej, a 
délutáni 20 lej, illetve 30 lej. Síkölcsönzés 20 lej, öntöttbakancs 15 lej, 
síbot 5 lej, szánkókölcsönzés 10 lej/óra. Tízfős csoportoknak 
kedvezmény jár. A felvonó működési programja: hétköznap 10-18 
óra között, hétvégén és ünnepnap 9-19 óra között. A sípálya vendég-
lője hétköznap 9-19 óra között, míg hétvégén és ünnepnap 8-21 óra 
között működik. A sípálya területén lehet területet bérelni gazdasági 
tevékenységre: magánszemélyek, cégek 10 euró/m2/hó+ÁFA, 
alapítványok, egyesületek esetében 5 euró.

 A 91-es határozat értelmében a város erdeiből 342 m3 fát 
fognak értékesíteni közbeszerzéssel.

 A 90-es határozat jóváhagyta a 2020-as évre érvényes helyi 
adókat és illetékeket. Lényeges változás nem történt. Új adóként 
megjelenik a turizmus fejlesztését célzó 1%-os adó, amit a turisták 
fizetnek minden Borszéken töltött éjszakáért. (A Gyilkostón ez 2%). 
Ezt a pénzt a helyi turizmus promoválására fordítják. 70 lejről 40 lejre 
csökken a Sportcsarnok bérleti díja.

 A 89-es határozattal értékmódosítás történt. A bobpálya 
végső értéke 5 904 084,21 lej. A Kultúrháznál végzett bővítés értéke 2 
737 400,95 lej. Az Óvoda felújítási értéke 1 477 734,39 lej. A Hévízi 
úton épített járda 405 545,56 lejbe került, a bobpályán épült garázs 
158 172,98 lej. Ezekkel az értékekkel kerülnek be a város közva-
gyonába.

 December 16-án tartottuk a decemberi soros tanácsülést, 
ahol 12 határozattervezetet tárgyaltunk és fogadtunk el.

 A novemberi lapzárta után került sor egy gyors, „azonnali” 
tanácsülésre, ahol a 88-as határozattal elfogadtuk a költségvetés 
kiigazítást. A Megyei Tanácstól kaptunk 131 ezer lejt, amit be kellett 
foglalni a város költségvetésébe.

 A 92-es határozattal jóváhagytuk a 2020-2021-es tanév 
beiskolázási tervét.
 A 93-as határozat értelmében a város beleegyezését adta a G7 
Energia névre hallgató egyesület felszámolásához. Ez az egyesület 
2017-ben alakult azzal a céllal, hogy a villamos energiahálózat 
bővítése, modernizálása egységesen történjen. Sajnos, ebből nem lett 

semmi.

 A 99-es határozat jóváhagyta a pedagógusok ingázási 
költségeit.

 A 98-as határozat elfogadta 394 m3 fa értékesítését. A 
kikiáltási ár 220-240 lej, minőségtől függően.

 A 97-es határozat költségvetés kiegészítést eszközölt. Hargita 
Megye Tanácsától kaptunk 408 ezer lejt, ezt kellett befoglalni a  
költségvetésbe.

 A 96-os határozat megszabja az ANL lakásokban élő 
személyek házbérét. Ez családonként változik, a jövedelem és az egy 
családtagra eső jövedelem függvényében.

 A 95-ös határozat 15%-os terület- és épületadó csökkentést 
hagyott jóvá 39 személy részére.

 A 100-as határozat elfogadta a 4. trimeszter pénzügyi zárását.
         

TÁJÉKOZTATÓ A DECEMBERI TANÁCSÜLÉSRŐL

(folytatás az . oldal )1 ról

(folytatás a . oldalon)4



 Van a csoda, karácsony csodája. Amire várunk, és ami 
teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött 
dobozokban rejlik. Nem a feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a 
csodát máshol kell keresni, máshol lehet megtalálni. Ez a csoda a 
kedves szavakban, őszinte, szívből jövő kívánságokban, szerető 
érzésben érkezik. És kell ennél nagyobb ajándék? A következő 
háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a 
csomagokban lapuló tárgyak, hanem csakis ezek. Ez a karácsony 

csodája.

 Egy szó, egy tekintet, egy mosoly, - oly semmiségek, hogy 
szinte fel sem mérhetők, számba sem vehetők. És mégis mennyire 
fontos mindez, a kellő pillanatban többet ér, mintha valaki egész 
vagyonát osztaná ki közöttünk!
 A készülődésnek talán sokkal nagyobb hangsúlya van, mint 
az ünnepnek. A karácsony  úgy egészben,  egész november közepétől 
december végéig tartó időszak, és nem feltétlenül csak a szentestére 
korlátozódik. Azt kívánom mindenkinek, hogy a készülődést, a 
várakozást is már próbálja meg megélni a maga meghittségével! 
Iskolánk nevében kívánok mindenkinek békés, boldog karácsonyt és 
minden jóban gazdag új évet!

 A karácsony legmeghatóbb ajándékai azok, amelyeket 
gyermekektől kapunk, akik azokat majdnem kivétel nélkül saját 
maguk készítik. Ők az igazi szívbeli ajándékozók. A rejtély, 
misztérium csak növeli az ünnep varázsát.

 A karácsony nem csak egy nap. És nem is három. Az igazi 
karácsony nem ... Sőt, nem is napokkal számolható. Karácsony a 
szeretet születésének ünnepe. Szeretet pedig bármikor születhet. 
Bárhol, bármelyik napon, bármelyik pillanatban. Hiszen az első 
karácsonyig az a nap is csak egy volt a sok közül. A szeretet 
születésétől vált karácsonnyá. Adventi időszakban vagyunk a 
várakozás, ünnepi készülődés időszakában. Ne csak házainkat, 
környezetünket tegyük szebbé, tisztábbá, hanem lelkünket is 
készítsük fel az ünnepre!
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KARÁCSONYI GONDOLATOK

Balla Ferdinánd

 Örvendetes dolog, hogy évről évre nő a turisták érdeklődése 
településünk iránt. Egyre több vendég érkezik Borszékre egy vagy 
több napra. Egy részük felkeresi a Turisztikai irodánkat, ahol 
eligazítást kap és szóróanyagot, térképet, amely segítségével a jól 
jelzett turistaösvényeinken bebarangolhatják a festői környezet 
látványosságait. Vannak, akik szervezett idegenvezetést igényelnek 
(főleg a csoportok). A Múzeum vendégkönyvei alapján betekintést 
kapunk, hogy honnan is érkeznek az érdeklődők. Nyilván nem 
mindenki jut el a múzeumba, így nálunk nem marad nyoma, hogy 
Borszéken jártak. Összesítve a bejegyzéseket, elmondhatjuk, hogy 24 
romániai településről (Bukarest, Bákó, Târgoviște, Vaslui, P. Neamt, 
Târnăveni stb.) 12 moldáviai csoport és tíz magyarországi csoport 
(Szeged, Pilisvörösvár, Székesfehérvár, Tokaj, Győr, Kaposvár, 

Edelény stb.) kereste fel a múzeumot vagy kért idegenvezetést. 
Nyilván, hogy ezek a számok szubjektívek, mert nemcsak én vezetek 
csoportokat. Örvendetes dolog, hogy sok gyerekcsoport érkezik, és a 
pedagógusok jóvoltából meg is látogatják a helytörténeti múzeu-
munkat, amely évről évre gyarapodik. Lassan már azon is el kell 
gondolkozzunk, hogy múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egészít-
sük ki a szolgáltatásunkat. Érdemes volna modernizálni a múzeumot. 
Rövid tájékoztató filmeket lehetne vetíteni a látogatóknak, felkeltve 
érdeklődésüket városunk természeti és épített örökségére. 
 Jó látni, hogy a zömében romániai turisták mellett egyre több 
látogató érkezik Magyarországról, Besszarábiából, sőt Nyugat-
Európából.   

TURISZTIKAI ÉVÉRTÉKELŐ IDEGENVEZETŐI SZEMSZÖGBŐL

Farkas Aladár

 Egy nagyszerű és modern kiállítást láthatunk a csíkszeredai 
Székely Múzeumban. A november 20-án megnyílt kiállítás fél éven 
keresztül áll az érdeklődők rendelkezésére. Érdemes időt szakítani rá, 
hiszen modern koncepció alapján áll össze a kiállítás anyaga. Három 
termet láthatunk. Az elsőben láthatjuk a kardosi temetőkben végzett 
ásatásokat, és az ott talált sírok datálását. A leletek nagy része az 1986-
1990 közötti ásatások eredményét tárja a nézők elé, amit Révész 
László régész végzett. A leletanyag nagyon gazdag. Láthatunk férfi 
sírokat, ahol fegyvereikkel, sőt lovukkal együtt temették el a 
vezéreket. Övük virágmintákkal gazdagon díszített. Szablyájuk 
ezüstveretes, mellettük a reflexíj. A női sírokban talált csontokon 
láthatunk karperecet, lábperecet, szélesebb medencecsontot. A 
második teremben tematikusan mutatják be a 73 sírban talált 
leleteket. Érdekesek a laboratóriumi asztalok a kihúzható fiókokkal, 
amelyek az ésszerű helykihasználás mellett ötletesen bemutatják egy-
egy lelet részleteit. Rajzokkal gazdagon illusztrált anyag. A harmadik 
teremben egy szép, nagy jurtát láthatunk. Ez szolgált a honfoglaló 

törzsek lakhelyéül. Be lehet menni  a jurtába és élvezni annak 
hangulatát. De vannak családi kvízjátékok. Családcentrikus 
koncepció. Érdemes elvinni a gyerekeket, nagyon fogják élvezni. 
Közben filmet is lehet látni a honfoglalók életéből, történetéből. A 
teremben lévő telefonon keresztül is tájékozódhatunk a IX. 
században történtekről. Ebben az időben a Felső-Tisza környékén 
voltak a szálláshelyek. Korhű ruhákban beöltöztetett harcosok 3D-s 
fotón mutatják magukat, harci eszközeiket, lovukat. Mostanig csak 
László Gyula régész „50 rajz a Honfoglalókról” kiadványa volt 
ismerős számomra, ahol betekintést nyerhettünk a honfoglalók 
ruházatáról, harci eszközeikről. Ez a kiállítás autentikus leletek 
alapján interaktív formában eleveníti meg a honfoglalást. A kiállított 
presztízstárgyak és méltóságjelvények igazolják, hogy ezek nem 
közönséges katonáktól , hanem vezérektől származnak. Nagyon 
érdekes és tanulságos kiállítás. Ajánlom osztálykirándulásra is ezt a 
felejthetetlen látványt.    

HONFOGLALÁSKORI KIÁLLÍTÁS A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUMBAN

Farkas Aladár
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Rédai Botond

 A városháza számára mindig is fontos volt az oktatás jó körül-
ményeinek a biztosítása. Éppen ezért örvendetes, hogy gyümölcsöző 
kapcsolat alakult ki a helyi Zimmethausen Iskolaközpont és az 
edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola között. Utóbbinak 
közreműködésével ismerkedhettek meg a borszéki diákok és tanárok 
egyaránt a Lego oktatási szemlélettel. A gyerekek robotot építenek és 
programoznak be, angolt tanulnak és matematikai számításokat 
végeznek Lego játékok segítségével. Ezen a téren további fejlesztések 
is lesz-nek már a jövő esztendő elején.

 „Nagyon lassan haladunk, próbálunk előre lépni. Nagyon 
kellene már a bútorzat, hiszen azt be kell építeni egyes épületele-
mekbe, így nehéz folytatni a munkálatot. Két közbeszerzés is lejárt 
már ebben a témában, egyetlen jelentkező sem volt” – ezt az épülő 
wellness központtal kapcsolatban mondta a városvezető. A bútorzat-
tal kapcsolatban több céggel is tárgyalásokat kezdeményeztek. 
Remélhetőleg a harmadik közbeszerzési eljárásra már érkeznek 
ajánlatok. „Most már nagy teher ez számunkra, szeretnénk, ha minél 
hamarabb át tudnánk adni használatba. Jóslatokba viszont nem 
szeretnék bocsátkozni.”

 Szeretném megköszönni a városháza és az alárendelt intéz-
mények munkatársainak az idei áldozatos munkájukat. Kívánok 
nekik és városunk minden lakójának áldott karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt!”

 A jövőbe is fektetnek

 „Továbbra is támogattuk a Gyulafehérvári Caritas otthongon-
dozói programját, illetve a Böjte-ház működését is. Ha összesíteni 
kellene, úgy látom, felemás évet zárhatunk. Van, amivel elégedett 
vagyok, van, amivel kevésbé. Amit viszont egyértelműen látok, hogy 
nagyobb összetartás kellene legyen a településen belül. Hiszen a 
turizmus jelenti a település jövőjét. Látjuk, hogy fejlődőben van ez az 
ágazat a mi esetünkben is, viszont egyre nagyobbak az elvárások és az 
igények. Ezeknek pedig meg kell felelni. És ezért mindenkinek 
dolgozni kell.

 Vannak problémák is
 Nem csak sikertörténet a hamarosan záruló esztendő. Mik 
József elmondta, csalódást keltő, hogy nem sikerült befejezni a 
panellakások szigetelési programját. „Úgy látszik, hogy a tervben 
szereplő értékekből nem igazán lehet megoldani a kivitelezést. Ahogy 
Csíkszereda sem tud haladni a tömbházlakások szigetelésével kivi-
telező hiányában, úgy sajnos mi sem. Nem mondtunk le róla, jövőre 
ismét próbálkozunk.” Ugyancsak megoldásra váró probléma a kóbor-
kutyák kérdése. Tavaly jelentős összeget költött erre az önkormány-
zat, egy erre szakosodott cégnek fizetve annak érdekében, hogy 
begyűjtse a gazdátlan ebeket. A cég ellen nagyon sok feljelentés 
történt állatvédők részéről, így az megszüntette ezt a szolgáltatását. 
„Idén kerestünk céget, senki nem vállalta a begyűjtést, az állatmen-
helyek pedig tele vannak. Eléggé kilátástalan a helyzet, tanácstalanok 
vagyunk. Van egy helyi civil kezdeményezés a kérdésben, a napokban 
lesznek egyeztetések, lássuk mit szeretnének. Sajnos a kamionok 
egyre több kutyát hoznak, azok szaporodnak. Az ivartalanítással kell 
jövőben próbálkozzunk, hogy legalább csökkentsük a létszámot. De 
hogy teljesen megoldjuk a kérdést, annak nem igazán látom esélyét.”
 Kultúrafogyasztók a borszékiek

 A vesszőparipa…

 Az idei év megmutatta, a városban van igény a minőségi 
kultúrára és a szórakozásra. A városháza próbált is eleget tenni ezek-
nek az igényeknek, számos programot szervezve az esztendő során. 
„Köszönet, hogy vannak olyan emberek, akik szívvel-lélekkel 
vállalják ezek megszervezését. Itt ki kell emelni Sárpátki Ágnes 
személyét, aki saját kapcsolatait felhasználva emeli a rendezvények 

számát és minőségét.”
 Az elöljáró szerint nagyon fontos, hogy Borszéket minél job-
ban és több szinten népszerűsíteni lehessen. Hiszen ennek közve-
tetten a szállásadók a haszonélvezői. Az adótörvénykönyv 1-2 száza-
lék közötti turisztikai adó kivetését teszi lehetővé, ezzel a borszéki 
városháza is élt. Így jövőtől a szállásadóknak 1 százalékot kell befizet-
niük bevételük után a városkasszába. „Nem nagy összeg ez, és rendkí-
vül fontos, hogy mindenki megértse, ezt az összeget kizárólagosan a 
népszerűsítési kampányokra fordítjuk. Ez mindenkinek a hasznára 
válik majd.”

 Előtérben a népszerűsítés

 Városunk is 2010-től tagja a Gyergyói-térséget felölelő kistér-
ségi akciócsoportnak. A 9 községet és Borszék várost felölelő egye-
sület 2,1 millió euró értékben nyert pályázati pénzt különböző helyi 
elképzelések kivitelezésére. A mostani kiértékelőn részt vettek 
vállalkozók, önkormányzati képviselők, a Polgármesteri Hivatal 
alkalmazottai. A Kistérség részéről Simon Kinga ismertette az elmúlt 
időszak nyertes projektjeit. Összességében 28 sikeres pályázat volt hét 
ágazatban. A térség minden polgármesteri hivatala nyert egy vagy 
több pályázatot.
 Borszék két nyertes pályázatnak örvendhet: a középületeink 
biomasszával történő fűtése és a turizmus promoválása egy egységes 
turisztikai honlapon keresztül. Az első pályázat révén fűthető lesz a 
városi kultúrház, az óvoda, a tűzoltó garázs és az orvosi rendelő. A 
beruházás összértéke 178 092,00 euró, amiből 144.183,00 euró 

támogatást kapunk.  A másik nyertes pályázat összértéke 32 933,37 
euró. Ebből 27.675,10 eurót támogatásként kapunk. A G10-hez 
tartozó községek online foglalhatnak szállást Borszéken. Mindkét 
pályázatra a szerződést már aláírták és reményeink szerint 2020-ban 
el is készülnek. Az önkormányzat 10%-os önrésszel kell hozzá-
járuljon a tervezett beruházások kivitelezéséhez. Kis- és közepes 
vállalkozók is pályázhatnak termékfeldolgozásra (erdei gyümölcs, 
gomba), erdőgazdálkodásra (tűzifa előállítás), gépvásárlásra vagy a 
minőségi szolgáltatáshoz szükséges felszerelések beszerzésére. A 
legtöbb pályázat infrastruktúra fejlesztésére lett jóváhagyva.
 A meghirdetett keretösszeg 93,03%-át a térség lefedte. 
Egyetlen pályázat maradt várólistán. Már most lehet gondolkozni, 
hogy a következő ciklusban, ami 2021-gyel kezdődik, mire kellene 
pályázni. Hisz, amint láttuk, érdemes.

A G10 VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET ÉVES BESZÁMOLÓJA

Farkas Aladár

(folytatás a . oldal )2 ról
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 Folytatjuk interjúsorozatunkat, melyben az Ineffable ze-
nekar tagjait: Regián Réka Kata (fuvola, ének); Lukács Márton-
Örs (billentyű); Szereceán Tihamér (basszusgitár/SynthBass); 
Szereceán Osszian (dobok) valamint Bodó István (management, 
booking) kérdezzük indulásról, sikerekről, célokról.

 

 Rékata, a budapesti Bartók Béla Konzervatórium hallga-
tója vagy, milyen elsőévesnek lenni? Számodra milyen a zenekari 
életet egyeztetni a diákélettel?

 Marci, hogyan születnek a zenedarabok? Mi az, ami 
megihlet? Milyen zenei stílusokat használtok fel zenétekhez? 
Határozd meg a stílusotokat.

 Tihamér, a Liszt Zeneakadémián tanulsz, hogyan tudod a 
pesti életedet összehangolni a zenekari próbákkal? Hiszen 
Osszián és Marci itthon vannak.
 Jelenleg ketten is Budapesten tanulunk tovább, Rékata a 
Bartók Béla Konzervatórium jazz tanszakán tanul, én pedig a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának vagyok a hallga-
tója, (Marci és Osszián is folyamatosan tanulnak autodidakta módon 
és így szépen fejlődik mindenki egyenként is.) A próbák össze-
hangolása, a rendszeres találkozás a zenekar jelenlegi legnagyobb 
kihívása és hátránya. Én és Rékata szeptembertől októberig havi 
kétszer utaztunk haza zenekari próbák, koncertek miatt, ami egy 
közel 800 km-es út, persze volt kétszer is olyan eset, amikor az 
otthoniak utaztak ki, de úgy gondolom, megéri kitartani, szép 
dolgokat hoztunk össze eddig is, és nem állunk le ezzel a jó szokással.

 A zenekar 2016 nyarán alakult. Elsősorban jazz sztenderdeket 
játszottunk, és ebben folyamatosan fejlődtünk, tanultunk egymástól. 
Együtt fedeztük fel a jazz szépségét, és talán együtt is kezdtünk el 
foglalkozni komolyabban ezzel, egymást inspirálva. Mivel minden 
évben megrendezésre került a nemzetközi Csíki Jazz Fesztivál, itt 
lehetőségünk nyílt megnézni színvonalas koncerteket, és olyan 
művészekkel találkozni, akik tanáccsal láttak el és motiváltak 
bennünket. Ráadásul 2017-ben egy kisebb turné alkalmával 
felléptünk a környező városokban, mint a fesztivált promováló 
zenekar. Mindannyian voltunk a Sepsiszentgyörgyi Jazz és Improvi-
zációs táborban, ahol kiváló tanároktól tanulhattunk. A zenekart 
2017 nyarán kezdte el menedzselni Bodó István, aki összetartja a 
csapatot és mentorál. A zenekarunk első fontosabb állomása a 
Marosvásárhelyi Rádió "Kotta" műsorában volt, ahol megtörtént az 
első élő rádiós közvetítésünk 2018 februárjában. Áprilisban egy 5 
koncertből álló turnén vettünk részt Bukarestben, ahol híres 
jazzklubbokban is fölléptünk, mint a Clubul Ţăranului vagy 
Jazzbook. Részt vettünk a kolozsvári Jazz in the Park, a Szebeni Jazz 
Fesztivál, és a Balatonboglári Laureat World-Jazz tehetségkutató 
versenyein döntős zenekarként. Többek közt, hogy csak a legfonto-
sabbakat említsem, meghívást kaptunk a Csíki Jazz fesztiválra, és a 
Temesvári Jazz fesztivál főszínpadára is. 2019 márciusában kiadhat-
tuk "Neon" címmel az első lemezünket online felületeken, majd 
novemberben fizikai formában is. Az eddigi legfontosabb koncer-
tünk a november 24-én, Csíkszeredában megrendezett klip- és 
lemezbemutató koncertünk, ahol először dolgoztunk backing 
vokálos vendégénekesekkel, és amit a csíkszeredai közönség megle-

pően jól fogadott, állva tapsolták előadásunkat.

 Általában úgy születnek nálunk a dalok, hogy egy adott zenei 
ötletet, akár hangszeres részt vagy szöveget dolgozunk ki. Ezek az 
ötletek akár spontán a próbán is kialakulhatnak, vagy egyéni gya-
korlás közben, otthon. Ihletforrás a zenében lehet egy aktuális érzés, 
hangulat, történés valaki életében vagy a világban, ami elég nagy 
hatást tud gyakorolni ránk. Ezért több stílus elemei megtalálhatóak a 
zenénkben. Mindannyian más zenei háttérrel rendelkezünk, sok 
különböző műfajt hallgatunk és szeretünk, ami akár egyénenként az 
idő múlásával is változik. Így vannak a jazz, soul, neo-soul, R&B 
mellett pop, hip-hop, progresszív, népi, akár metálzenei elemek is. És 
bár nehéz zenekarunk zenéjét behatárolni egy műfaj keretei közé, 
muszáj valahogy meghatározni, így jazz fusion zenekarnak mondjuk 
magunkat, ami azt jelenti, hogy több műfaj fúziójából alakul ki, de 
főleg a jazz eszköztárával.

 Tihamér, mesélj magatokról, hogyan alakult a zenekar? 
Melyek a legfontosabb állomások a zenekar életében?

 Nagyon jó Bartók konzisnak lenni, mert teljesen rá tudok 
fókuszálni arra, amit igazán szeretek csinálni. Tényleg úgy érzem, 
hogy itt jó helyen vagyok és az utamat járom, a szakmámat tanulom 
szakemberek segítségével. Mindezek mellett természetesen akadnak 
nehézségek is, mint mindenben, ami munkával jár, de enélkül nem 
lenne ez az egész egy jó kihívás. Ami a zenekari életet és a diákéletet 
illeti, az egyetlen választás mindkettő működésére a megfelelő 
időbeosztás és előre tervezés. Fontos, hogy minden próba előre le 
legyen szervezve, mert a távolság miatt nincs lehetőségünk heti 
kétszer próbálni, így a próbáink egész naposak, legtöbbször hétvé-
gékre szervezzük, mert leginkább akkor tudunk hazajönni Pestről, 
ami sokszor igazán megterhelő tud lenni. De megéri minden energiát 
belefektetni abba, ami a tiéd és imádod csinálni.

CSILLAGOK SZÜLETNEK

(folytatás a 6. oldalon)
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 Rég az ideje, hogy nem volt részünk 
Borszéken egy ilyen művészi élményben, 
mint az Ady-est. Lenyűgöző volt Bogdán 
Zsolt kétszeres UNITER- és Jászai Mari-díjas 
érdemes művész produkciója. Mély átérzéssel 
tolmácsolta Ady sokszínűségét.
 Ady soraival visszavitt engem is a Pece-
parti Párizsba, ahol néhány évet tölthettem 
főiskolás koromban. (Főiskolánk a Pece-
partján volt). Jártam és láttam az Ady Endre 
Emlékmúzeumot, volt kedvenc cukrászdáját. 
A Szigligeti Színházban számtalan előadást 
láttam (Ady aktív tagja volt a Szigligeti Társa-
ságnak). Itt dolgozott újságíróként, itt ismerte 
meg szerelmét, Lédát. Párizsi utam alkal-
mával szintén próbáltam felidézni Ady kalan-
dos útjait, ahol megfordult 1904-1911 között. 
A Csucsai kastélyban láthattam az Ady 
emlékeket, Itt töltött több-kevesebb időt 

Boncza Bertával. Ma már főleg Goga-Múze-
umként ismert emlékház a Berta szüleié volt, 
később került a Goga feleségének tulajdo-
nába. Jó kapcsolat fűzte a költő és politikus 
Gogához.
 Nagyvárad ma is hűen őrzi az Ady emlé-
keket. Létezik egy Ady Endre Líceum, Ady 
Társaság, a Múzeumban ott látni kéziratait, 
köteteit, levelezését, fotókat, festményeket, 
szobrokat róla. Köztéri szoborcsoport őrzi a 
Nyugat-csoport néhány tagját.
 Az előadás igazi művészi élményt nyújtott 
a jelenlévőknek. Örvendetes dolog, hogy sok 
fiatal kíváncsi volt az előadásra. Köszönettel 
tartozunk Sárpátki Ágnesnek, aki révén Bor-
széken is látható volt ez a jó másfél órás elő-
adás.
     

SZUBJEKTÍV ÉRZÉSEK AZ ADY EST KAPCSÁN

 A koncertet a Megyei Tanács, a Kulturális Központ és a Polgár-
mesteri Hivatal támogatásával, a Komolyzene Hargita Megyének 
program keretében mutatták be Borszéken.

 Advent második vasárnapján a gyertyagyújtás után a Csíki 
Kamarazenekar igazi örömzenével örvendeztette meg a borszéki 
közönséget. Ahogyan azt narrátoruk, Adorján Csaba, bevallotta a 
műsorukkal egy kicsit az újévi bécsi koncertek hangulatát szerették 
volna megidézni. Sikerült nekik. A narrátor a Strauss dinasztiáról, a 
keringő és a polka térhódításáról mesélt; a program kikacsintott más 
zeneszerzőkre is (Mozart, Ivanovics, Csajkovszkij, Sosztakovics). A 
műsort stílusosan a Radetzky indulóval zárták, amelyhez a közönség 

is hozzátette a maga tapsát. Bár a teremből hiányzott a sok virág, a 
pompa, a briliáns ékszerek sem szikráztak a hölgyeken, de a zene 
csillogott és hódított. Csillogtak a tekintetek is. A ráadás Tere-fere 
polka után csupa mosolygó ember hagyta el a termet.

ADVENTI ÖRÖMZENE

Farkas Aladár

Kolbert Tünde

 Édesapám az, aki a rock- meg a metálzenét belém ültette, azóta 
is inkább rockernek érzem magam, függetlenül attól, hogy minden 
műfajt tudok szeretni a népzenétől az elektromos zenéig. A jazz 
később jött. Egy előző zenekarral kezdtünk el jazz sztenderdeket 
játszani. Nem voltam annyira elszánt, mikor meg kellett tanulnom egy 
számot, mivel sokat kellett hallgatni, de rájöttem, hogy nagyon sok 
mindent lehet tanulni ezen a zenén keresztül, persze az még nem 
jelentette azt, hogy szerettem. Hagytam, hogy ragadjon el az ár... 
Tudtam, hogy belerázódom és szeretni fogom. Workshopokra meg 
tanárokhoz jártunk jazzt tanulni. Közben öcsém, Tihamér hívott egy 
korábban alakult zenekarba, ott is a jazzel találkoztam. ''Hát már nem 
erőst leszek metál dobos''- gondoltam magamban. Ebből a zenekarból 
lett az Ineffable zenekar. Én pedig már ott tartottam, hogy egyre 
jobban tudtam élvezni ezt a szabad műfajt, igen, ezért is szeretem a 
jazz zenét, mert ez egy nagyon szabad zene, sok mindent magába 
foglal hangzásvilágát tekintve, sok improvizáció fér bele, és ezáltal, 
bizonyos határokat betartva, azt játszol bele, amit épp kedved tart. 
Sokan mondják, hogy érződik a rock a dobolásomon, - hát persze, hisz 
abban nőttem fel - ez legalább érdekesebbé teszi a zenét, amit játszunk. 
Igen, a nevem nem a jazzhez, hanem a rockhoz kapcsolódik, 

keresztapám mondogatja: ''jó, hogy nem Pokolgép lettél''.
 István,  milyennek ígérkezik a közeljövő?
 A zenekar az együttműködésünk elején átbeszélt ütemterv 
szerint működik. Ez azt jelenti, hogy sikerült a betervezett nagylemezt 
és videoklipeket kiadni, ami hozzásegített a zenekar notorietásának a 
növekedéséhez. Tekintettel arra, hogy a csapat jól tud együttműködni, 
és kitartóan és lelkesen foglakoznak, foglalkozunk a zenekarral, úgy 
gondolom, hogy szép jövő áll az INEFFABLE előtt. Eléggé konkrétan 
meghatároztuk, hogy 5 év alatt hová akarunk eljutni, és egyelőre a terv 
szerint haladunk. 2020-ra azt terveztük be első sorban, hogy 
Budapesten is ismert legyen valamelyest a zenekar, természetesen 
nem elhanyagolva az itthoni piacot sem, és ugyanakkor próbálkozunk 
pár európai föllépést is összehozni. Ennek érdekében már voltunk egy 
budapesti stúdióban, a SoundCam-ben egy live session felvételen, ami 
már hallgatható a youtube-on, és az év elejére be van tervezve két 
fontos helyszínen koncert, ami nagymértékben hozzájárulhat a 
zenekar megismertetéséhez Budapesten. Ugyanakkor Bukarestben is 
szervezzük a lemezbemutató koncertet, ugyancsak egy nagyon rangos 
helyszínen. Mindezek fényében azt mondhatom, hogy ígéretesnek és 
izgalmasnak tűnik az elkövetkező időszak is.
 Köszönöm a beszélgetést. A szerkesztőség nevében kívánom, 
hogy minden kitűzött célt elérjetek!

 Osszián, azt mondják: nomen est omen (nevében a sorsa) 
miért jazz és nem rock?

Kérdezett: Móga Renáta

(folytatás az 5. oldal )ról

fotó: facebook.com/primariaborsec



 Mikor november 29.-re gondolok még most is nagyon jó érzés 
fog el. Gergely Lóránd edző ezúttal is egy nagyon sikeres eseményt 
szervezett, amit a borszékieknek és más városból érkezetteknek is 
köszönhetünk, ugyanis Maroshévízről, Hollóból, Tölgyesből és Udvar-
helyről is voltak érdeklődök a jótékonysági rendezvény iránt.
 A 80 perces mozgás meglepetésekkel volt fűszerezve, hiszen a 
Szent Ferenc Alapítvány gyerekei borszéki gyerekekkel közösen megle-
petés koreográfiát  készítettek, melyet kitörő lelkesedés és nagy taps 
fogadott. Ezen felül Sârbu Noémi kisfilmmel és vetített képekkel örven-
deztetett meg bennünket.
 Na, de mivel maradtunk?
 Nemcsak új lépéseket és mozgásokat tanultunk meg, hanem azt 
is, hogy minden lehetséges. Igen, lehetséges, hogy segíts, hogy adakozz és 
ajándékozz. Gyűlt egy kis pénz Szendének, aki továbbra is példa 

számunkra, hogy akármin is megyünk keresztül, felemelt fejjel folytassuk 
utunkat. Ezúton is egészséget kívánunk neki és egy szép, hosszú életet! 
 Az est során jó volt látni a sok gyereket, Szendével az élen, akik 
táncoltak, mozogtak a zene ritmusára, és még telefon sem volt a kezük-
ben. Vajon nem lenne jobb ha szülőként egy kicsit jobban harcolnánk a 
mozgásért, a sportért? Én csak kérdem, mindenki maga tudja mi saját 
maga és gyerekei számára a legjobb. 
 Visszapillantva 2019-re számunkra egy mozgalmas év volt, 
sikeres rendezvényekkel, heti edzésekkel, azokkal az emberekkel közö-
sen, akik mellettünk maradtak. Reméljük, hogy 2020-ban is ugyanilyen 
kedvvel és boldogsággal fogjuk végrehajtani elképzeléseinket! Köszö-
nünk szépen mindent!
 Mindenkinek egészségben és minden jóban gazdag, boldog új 
évet kívánunk!

Tisztelt Hölgyem/Uram!
 Ezennel tisztelettel meghívjuk, hogy vegyen részt egy vastagbélrák szűrésen. Ez a típusú rák 
megelőzhető vagy jól kezelhető, ha a szűrésnek köszönhetően kezdeti állapotban fedezik fel. A szűrésre 
45 és 74 év közötti személyek  (férfiak és nők) a meghívottak, egy alkalommal két évenként. 
 Mi történik a szűrésen ?
 A meghívó kézbesítése után átvesz egy gyűjtőedénykét, a használati utasítással a borszéki 
polgármesteri hivatal székhelyén, ugyanakkor utasítást fog kapni a székletpróba gyűjtéssel 
kapcsolatban. A próbát egy erre szakosodott laborba fogják küldeni, ahol a székletben vért keresnek, 
ami vastagbél rákra utaló jel lehet! Az analízis eredményét a labor zárt borítékban fogja Önnel közölni, 
amit a polgármesteri hivatal székhelyén vehet át.  Ha vért találnak a székletben, javasolják a 
végbéltükrözést egy gasztroenterológiai rendelőben. 
 A szűrési  programban való részvétel ára 50 RON/ személy/teszt. A program időtartama 3 
hónap, 2020-as év első felétől kezdődően.
 A szűréssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást kaphat a helyi polgármesteri hivatal székhelyén,  
valamint a helyi családorvosi rendelőben. 

Hirdetés
Bérbe adó két szoba összkomfortos ház a Fitness villa mellett. Érdeklődni a  0744 708 344-es 
telefonszámon lehet.

 A novemberi számban megjelent feladvány 
megoldása:
1Bf6+!!-Hxf6 
2Hg7# 
 Megoldás: Vodă Costel

Új feladvány
 A mellékelt ábrán egy sakk diagrammát 
mutatunk be. A sakk kedvelőit arra kérjük, hogy 
oldják meg a feladatot majd a megoldást jutassák el 
a Borszéki turisztikai irodában vagy küldják el a 
turism.borsec@gmail.com e-mail címre. A 
megoldást a következő számban közöljük.

A fehér lép! Milyen lépéseket javasolnának?
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Anyakönyvi hírek

Játék
H RDETÉSI

2019. december 29. Vasárnap: A központban lévő tömbházak (Dózsa György, Hévízi út)
2019. december 30. Hétfő: Petőfi Sándor utca, Kárpátok utcának egy része, Mihai Eminescu utca 
az ott lévő tömbházakkal

2019. december 28. Szombat: Fenyő utca, Új utca, Szarvas utca, Összekötő utca
2019. december 27. Péntek: Templom körül körbe (Jókai Mór utca), Fürdőtelep

2020. január 6. Hétfő, Vízkereszt. Hollósarka

2020. január 3. Péntek: Hévízi út
2020. január 2. Csütörtök: Kárpátok utca, Köves utca, Borvíz utca, Temető utca

2020. január 5. Vasárnap: Tölgyesi út (Dózsa György u.)
2020. január 4. Szombat: Ditrói utca, Nyíres utca, Mundra utca

HÁZSZENTELÉS  2019-2020

Bordanciuc Julianna

Házasság
Karancsi Andrei – Zsuzsics Anna Mária 142019.12.

álozásElhal
Fokt Dionisie 1935. 4.26 20 150 - 19.12. .
Heczel Mária 1956. 9.19 20 170 - 19.12. .
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Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és bort, búzát, békességet kíván az új esztendőben
a Szerkesztőség!2020

fotó:	Puskás	Attila
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