
Borszék újra benépesült. No, nem annyira, mint szerettük volna, a régi szép időkre emlékezve. De azért jöttek vendé-
gek. Sajnos az idő nem volt kegyes, hó helyett az eső esett Szilveszter napján, meg az újév első napján is. Így sem síelésre, 
sem szánkózásra nem volt lehetőség. A város éttermei: Pálma, Tropicana, Faló, Ezüst fenyő, Korona, valamint 24 kispan-
zió fogadták a szilveszterezni óhajtókat. Az árak nagyon különbözőek voltak. A nagyobb éttermek élőzenével szórakoztat-
ták vendégeiket és átlag 150 lejt kértek az ünnepi menüért. Volt, ahol csak egy szimbolikus összeg volt a beugró (20 lej a 
Faló esetében). Tehát pénztárcától függően lehetett válogatni a helyekben. Éjfélkor pedig a híresztelésekkel ellentétben volt 
tűzijáték, amit nem csak az alsóborszéki lakosok, hanem az itt szilveszterezők is élvezhettek. Tehát Borszék is tűzijátékkal 
köszöntötte az új évet. Sajnálatos módon a magyar éjfélre elfogyott a muníció, alig lehetett egy-két petárdát vagy rakétát 
látni-hallani. A panziók árengedményekkel csalogatták a vendégeket, 3 fizetett éjszakára ráadtak egy negyediket ingyen. 
De így is gyengébb volt az idei szilveszter, mint az előzőek. Máskor már október végén, november elején elkeltek a helyek, 
most az utolsó napig voltak szabad kiadó szobák. Az üzletek forgalma is gyengébb volt, mint más években. Az a fránya 
gazdasági-pénzügyi válság az oka mindennek. No meg az időjárás, ami szintén nem volt kedvező. Reméljük ez az év jobb 
lesz minden szempontból, annak ellenére, hogy a jelek nem ezt mutatják. Legyünk optimisták.

// Farkas Aladár

Együtt ünnepeltünk a Kolozsvári Magyar Operában e hónap 
16-án. Az RMDSZ fennállásának 20 éves évfordulóját ünnepel-
te, amelyen jelen volt mintegy 700 tisztségviselő és meghívott. Ott 
voltak a romániai pártok kép-
viselői (Demokrata-Liberális 
Párt és a Szociál-Demokrata 
Párt), a magyarországi pár-
tok nagy részének képviselői, 
a Vajdasági és Felvidéki ma-
gyar pártok jeles képviselői. A 
zsúfolásig megtelt terem nagy 
érdeklődéssel várta Markó 
Béla szövetségi elnök értéke-
lő beszédét, amelyben vázol-
ta a Szövetség megalakulásá-
nak történetét, illetve a két év-
tized fontosabb megvalósítása-
it.  Jó volt látni az egykori ala-
pító tagokat, az erdélyi magyar 
civil szervezetek és történelmi 
egyházak vezetőit. Az ünnepi 
szónok kihangsúlyozta, hogy 
az RMDSz az egyetlen romániai párt, amelyik 20 év alatt nem vál-
toztatta meg sem nevét, sem célkitűzéseit. Ugyanakkor jogi keretet 
teremtett a romániai magyarság jogainak. A beszámolót nyomaté-
kolja az a két vaskos kötet, amely ez alkalomból jelent meg és kor-
dokumentum, hiszen tartalmazza a Szövetség határozatait, politi-
kai nyilatkozatait, illetve egy fényképalbum a két évtized fontosabb 
eseményeiről. A jelenlévők meghallgatták az Európai Parlament 

Néppárt elnökének videós üzenetét, illetve a jelenlévő pártok kép-
viselőinek üdvözlő szavait. A résztvevőknek felejthetetlen művé-
szi élményben volt részük, ugyanis neves előadóművészek szóra-

koztatták: szavalat, tánc, nép-
dalok és mini koncert formájá-
ban. A Szövetség emlékplaket-
tel (Gyarmathy János maros-
vásárhelyi képző-művész alko-
tása) és oklevéllel díjazta úgy a 
volt elnökségi tagokat, szená-
torokat, parlamenti képviselő-
ket, megyei tanácselnököket, 
prefektusokat, illetve a közle-
gények egy részét, polgármes-
tereket, alpolgár-mestereket, 
a helyi szervezetek elnökeit. 
A gálaműsor befejezése után 
egy pohár pezsgővel kíván-
tunk további sikeres évtizede-
ket ernyőszervezetünknek. A 
borszékiek örömét növeli az 
a tény, hogy Moldován József 

személyében távközlési államtitkárunk van. Hiányérzetem csupán 
azért volt, hogy nem olvasták be az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) üdvözletét, amelyben Tőkés László és Torró T. Tibor 
figyelmeztet, hogy az RMDSZ már nem az egyedüli magyar szer-
vezet, amely képviseli a magyarság érdekeit. Erre azért oda kell fi-
gyeljünk az ünneplés mámorában is.      

// Farkas Aladár
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Ha vi in ter jú Mik Jó zsef fel, Bor szék 
vá ros pol gár mes te ré vel

Farkas Aladár: Tisztelt polgármester úr! 2010 ele-
jén vagyunk, kérném egy pár mondatban, foglaljuk 
össze a múlt év utolsó napjainak eseményeit.

Mik József: Egy viszonylag csendes időszak volt. 
Úgy a Karácsonyi, mint a Szilveszteri események csend-
ben zajlottak le. Szilveszter előtt egy pár nappal meg-
győztek, hogy legyen tűzijáték. Beleegyeztem, azzal a 
kikötéssel, hogy fizetni csak a Borszéki Napok alkal-
mával fogunk. Sajnos az idő nem igazán kedvezett a 
vendégeknek sem, mert hó helyett az eső esett. Ezért 
viszonylag kevés vendég kereste fel Borszéket.

Farkas Aladár: Mire számíthatunk 2010-ben?
Mik József: Reméljük, hogy egy jobb év lesz, talán 

az ország is kezd kilábalni a gazdasági válságból. Már 
lehet fizetni az adókat, illetékeket. Ezt azért hangsú-
lyozom, mert akik március végéig befizetik egész éves 
adójukat 10%-os kedvezményben részesülnek. A tava-
lyi évben jóval 100% fölött teljesítettünk, és sikerült 2,5 
millió lejt áthozni erre az évre. Az adókat nem emeltük, 
annak ellenére, hogy a Kormány 20%-os emelést enge-
délyezett. Csupán a bérleti szerződések esetében emel-
kedtek az illetékek (terület bérbevétele), mert ezek ne-
vetségesen alacsonyak voltak valamint a szemétszállí-
tás díja emelkedett 20 %-kal. 

Az elmúlt hetek a tervezés jegyében teltek. Nagy-
jából összeállítottuk az idei költségvetést,  szeretnénk 
folytatni az elkezdett beruházásokat. Kiemelném a fon-
tosabbakat: a Borvizek útja, amelyhez 2 millió lejes ön-
részt kell biztosítsunk. Folyamatban van a sípálya épí-
tése, 3,6 millió lejt kapunk a minisztériumtól erre az 
évre. Székelyföld legmodernebb pályája lesz. Folytatjuk 
az orotvai utat, ezt a Megyei Tanács fizeti. Nekifogunk 
a Kultúrház felújításának, itt 500 ezer lejjel kell beszáll-
junk. Alsóborszéken a játszóteret tesszük biztonságo-
sabbá, és Felsőborszéken építünk egy új játszóteret. A 
Kerek sportpályát modernizáljuk, éjszakai megvilágí-
tás, műgyep, lelátók, stb.  Erre, 200 ezer lejt láttunk elő. 
A közvilágítás utolsó részletét kell törlesszük ebben az 
évben. Indul a szennyvíz és derítőállomás felújítása. 
Ezzel párhuzamosan a Romaqua folytatja az ivóvízve-
zeték cseréjét, ebben az évben majdnem 4 km ivóvízhá-
lózatot kell lefektetnie. Szeretnénk elkezdeni két tömb-
háznak a hőszigetelését. A költségek 30%-át mi kell fi-
zessük. Folytatjuk a szociális lakások építését, és új szo-
ciális lakások tervezését. A nyárára kész lesznek a most 
folyamatban lévők és a rászorulók beköltözhetnek. Az 
Iskolaműhely felújítása is elkezdődik. Lebontjuk a régi 
polgármesteri hivatal épületét valamint a tűzoltó ga-
rázst. Helyükbe parkot valamint parkolót létesítünk. A 
tűzoltószertárt újraépítjük az alsóborszéki borvízfor-
rás melletti területen.  Szeretnénk  legalább egy utcát 
modernizálni (aszfaltozni), és ezt minden évben foly-
tatni. A sétányok felújítása (Árnyas sétány, barlangok 
felé vezető sétányok) is a terveink között szerepel, pi-
henőpadokat, asztalokat, tűzhelyeket helyezünk el ezek 

mentén. Szeretnénk egy sóházat építeni gyógykezelés 
céljából. Erre a Tündérkertben, a meglévő népi feredő 
mellett kerülne sor. A Turisztikai minisztérium bele-
foglalta a tervébe a kezelőbázis finanszírozását. A múlt 
héten találkoztam a miniszter asszonnyal, és ígéretet 
kaptam, hogy megkapjuk a szükséges támogatást. El-
kezdődhet a tervkészítés. Több medencéből álló komp-
lexum, aminek egy része melegvizes lesz. Örvendetes 
dolog, hogy Böjte Csaba atya szeretne indítani egy nap-
közi otthont, olyan gyerekek számára, akik erre rászo-
rulnak. Itt a gyerekek meleg ebédet kapnak és felügye-
let mellett készülhetnek másnapra. A 16-os villát bérel-
ték ki 49 évre a Közbirtokosságtól erre a célra és közö-
sen fogunk pályázatot benyújtani ennek létrehozására 
a Fejlesztési ügynökséghez. 

Farkas Aladár: Milyen más eseményekre számít-
hatunk ebben az évben?

Mik József: A lakossággal való kapcsolatot szeret-
nénk szorosabbra fűzni. Ezért döntöttünk úgy, hogy a 
Forrásokat ingyen eljutatjuk az emberekhez. A kábel-
tévén keresztül hirdetéseket teszünk fel a lakosság tá-
jékoztatása végett. A civil szervezetekkel is tartjuk a 
kapcsolatot, az egyházakat továbbra is segítjük anya-
gilag. Ebben az évben lesz a római katolikus templom 
száz éves. Erre az alkalomra rendezvénysorozat készül. 
A hagyományos rendezvényeink (kutyaszán fogathaj-
tó verseny, Borvíz kupa, Lőrinc Pál kupa, hóünnepély, 
Borszéki napok, az elszármazottak találkozója) meg-
szervezésre kerülnek.

Kineveztünk egy köztér felügyelőt, Szabó István 
személyében, aki rendszeresen ellenőrizni fogja a par-
kokat, sétányokat, köztereket, és ezáltal, rendezetteb-
bek, tisztábbak lesznek ezek.

Farkas Aladár: Kívánok ezekhez a nagyszerű ter-
vekhez sok sikert, és év végén nyugtázhassuk, hogy 
mindez megvalósult.

// Far kas Ala dár



Január 6. Vízke-
reszt napja. Kötele-
ző egyházi ünnep. A 
karácsonyi ünnep-
kör zárónapja és egy-
ben a farsang kezde-
te. Ekkor szedik le a 
karácsonyfát, szente-
lik a vizet és a tömjént. 
A templomban talál-
ható szenteltvízből a 
hívek otthonaikba is 
visznek, gyógyító erőt 
tulajdonítanak neki: 
meghintik vele a cse-
csemőket, betegeket, 
haldoklókat. „Nagy-
idő” esetén is használ-
ják. A keleti egyház-
ban szokásban volt a 
folyók megszentelése. A hívek körmenetben mentek a folyóhoz 
és faragott keresztet vetettek a vízbe. Az egyház ezen a napon 
emlékezik meg Jézus megkeresztelkedéséről a Jordán vizében.

160 éve, január 15-én, Botoșani-ban született Mihai 
Eminescu, költő, publicista, akit a  román költészet Esthaj-
nalcsillagának is neveznek. Cernăuț után Berlinben és Bécs-
ben tanul, majd mikor visszatér az országba több folyóirat 
szerkesztője, munkatársa, könyvtáros a jászvárosi egyetemi 
könyvtárban. Szerelmes verseit Veronica Miclehez írta. Köl-
tészetének népszerűségét az is bizonyítja, hogy számos versét 
megzenésítették. Fiatalon, 39 éves korában halt meg Bukarest-
ben.  

1989 óta janu-
ár 22, a magyar kul-
túra napja. Ezen a na-
pon fejezte be 1823-ban                  
Kölcsey Ferenc a Him-
nusz szövegét, amely 
mind a mai napig a ma-
gyarok nemzeti imá-
ja. 1844-ben Erkel                          
Ferenc megzenésítette. 
A magyar kultúra nap-
ja körül nagyobb hang-
súlyt kapnak a kultu-
rális rendezvények és a 
kulturával, oktatással, 
pedagógiai munkával 
kapcsolatos díjakat ad-
nak át.

A Himnuszt 2006-
ban szoborba öntöt-

ték Budakeszin: V. Majzik Mária  kilenc méter hosszú, négy és fél 
méter magas alkotása egy kör sugarai mentén jeleníti meg a Him-
nusz szövegét, a hét ívből álló bronzszobor   hétszer három ha-
rangja minden órában megszólaltatja Erkel Ferenc művét.

1895. január 17-én született Mécs László, premontrei ka-
nonok, költő. 1915-től jelennek meg versei, melyekkel nem csak 
egyházi körökben aratott sikert. A Vigilia főszerkesztője volt. 
1963-tól három évet börtönben töltött, majd Pannonhalmára 
vonult vissza. Ott maradt 1978-ban bekövetkezett haláláig. Tu-
catnál több kötetnyi verséből  számos idegen nyelvű  kiadás je-
lent meg.

// Kolbert Tünde
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KELEMEN HUNOR kulturális miniszter üzenete a 
Magyar Kultúra Napján 

Kalendárium

*** Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én véglegesítette a Him-
nusz szövegét, amely több mint másfél évszázada az összetarto-
zás szimbóluma a világ valamennyi táján élő magyar számára. 
Ez az alkotói pillanat a rendszerváltás óta hivatalosan is a Ma-
gyar Kultúra Napja. 

A Himnusz ünnepe az értékteremtés ünnepe is. Azt az al-
kotómunkát kell ma értékelnünk, amely megtartja közösségün-
ket, továbbélteti anyanyelvünket, és amelynek köszönhetően 
környezetünk folyamatosan alakul, változik, gazdagabb és szí-
nesebb.

A változás irányának megjelölése ma a mi feladatunk és fe-
lelősségünk. Le kell számolnunk azzal a tévhittel, hogy nem-
zeti kultúránkra nem gyakorolnak hatást a mi hétköznapjaink, 
az az igényesség vagy igénytelenség, amellyel anyanyelvünket 
beszéljük, amellyel irodalmi, művészeti értékeinknek érvényt 
szerzünk itthon és a nagyvilágban, alkotókként és kultúrafo-
gyasztókként egyaránt. 

Mert a kultúra azé, aki folyamatos gonddal műveli, tiszteli, 
és azé, aki tudja: naponta kell tennie azért, hogy örökségünk ne 
vesszen feledésbe, a közöny homálya, pora ne lepje be. 

A kultúra az igényesség mércéje, a romániai magyarság szá-
mára pedig a tolerancia és a befogadás közege is. Amit a közélet 
más területein kínkeservesen tudunk megértetni, elfogadtatni, 
megismertetni – értékeinket, műkincseinket, hagyományain-
kat, szimbólumainkat és ünnepeinket – az a kultúra területének 
sajátja, többletértéke. Ezen a területen gazdagságot jelent az, ha 
több nemzet egyenrangú értékei járulnak hozzá egy műalkotás, 
egy esemény létrejöttéhez.

Ezért is jelentős eredmény, hogy a romániai magyarság ér-
dekvédelmi szervezete, a fennállásának húszadik évét ünneplő 
RMDSZ először látja el az ország kulturális minisztériumának 
vezetését. Ennek a felelősségnek teljes tudatában szeretném vé-
gezni tárcavezetői munkámat, kiemelt figyelmet szentelve a ma-
gyar kulturális örökségnek és a magyar alkotónak a kultúra va-
lamennyi területén. 

A Magyar Kultúra Napja megfelelő alkalom arra, hogy – a 
kultúrafogyasztók nevében is – köszönetet mondjak mindazok-
nak, akiknek munkája, kitartása és elszántsága által a kultú-
ránk új értékekkel gazdagodik, nemzeti kulturális örökségünk 
új fényt kap. 



Mazsolázunk a szárhegyi 
Ferenc-rendi missió életéből

A napokban került a kezembe Modesto A Roma Olasz      
Ferences jelentése a Kongregációnak, 1650-52-ből. Ebben talál-
tam számomra érdekes adatokat a szárhegyi Ferenc-rendi tarto-
mányról, illetve a Gyergyói Főesperesi körzet plébániáiról. Ezt 
osztanám meg az érdekeltekkel.

Fulgenzio da Jesi prefektus vette át a szárhegyi missiót. Itt 
Lázár István gróf telket adott, amelyre az atya egy lakóépüle-
tet épített, hat szobával, refektóriummal a szerzetesek számá-
ra. Azelőtt, volt egy régi Mária Mennybemeneteléről elnevezett 
templomocska három kis kápolnával. Ebben a körzetben nyolc 
katolikus falu van: Alfalu, 86 háztartással, Szárhegy 68 házzal, 
Szentmiklós 70 háztartással, Csomafalva 58 háztartással, Ditró 
37 háztartással, Tekerőpatak 25-el, Remete 30 háztartással és 
Vasláb, ahol oláhnak nevezett szakadárok élnek, 15 háztartás 
van. Mindenik településen van templom vagy legalább egy ká-
polna, kivételt képez Ditró. Úgyszintén papa is van minden fa-
luban, kivéve Csomafalvát. Szentmiklóson plébániatemplom 
van, itt lakik a főesperes, ide tartoznak az összes plébánosok.

A fent említett házba Fulgenzio atya Kolozsvári Bertalan 
atyát helyezte ki, aki a magyarországi Megváltóról elnevezett 
rendtartományban a társa volt, illetve Győri Ferenc laikus test-
vért. Az új prefektus Modesto di Roma lett és Horváth Miklós 
atyát is odahelyezték, hogy munkálkodjon az ottani nép meg-
elégedésére. Segítette a templomokat és a plébánosok távollét-
ében, helyettesítette őket. Az a hír terjedt el, hogy az atya nem 
tér vissza Szárhegyre, ezért Bertalan atya a szerzetesek háza-

December 23-án Borszéken készített riportot a marosvá-
sárhelyi rádió román adása. A műsort a borszéki Polgármes-
teri Hivatal támogatta. Az adásban megszólalt Mik József pol-
gármester, aki az elmúlt év megvalósításairól és a jövőbeni ter-
vekről tájékoztatta a hallgatókat. Szabó Tibor alpolgármester 
a Sí Egylet tevékenységéről, rendezvényeiről beszélt. Lazaroiu 
Radu, a ROMAQUA vezérigazgatója a borszéki ásványvíz hazai 
sikeréről számolt be. Miután nemrég az Egyesült Államokban, 
Berkeley Springben a szénsavas ásványvíz kategóriában világ-
első lett, a 2OO9 évben a hazai márkák között első helyen vég-
zett, maga mögé utasítva a második helyezést nyert Dacia céget. 
Megtudtuk, hogy a borvizet és simavizet a latin-amerikai álla-
mokat leszámítva a világ minden tájára exportálják. Bara Már-
ton, a Borszéki Vendégvárók elnöke és alulírott a turizmus hely-
zetéről beszélt, arról az ágazatról, amely az eltelt húsz esztendő-
ben mélypontra jutott, de amelynek a felzárkoztatása a mostani 
helyi vezetőség kiemelt célkitűzése.  

// Kolbert Tünde

Erdélyi festőművész, grafi-
kus. Kolozsváron született, feb-
ruár 11-én. Bécsben tanult fes-
tőművészetet, de tanult ze-
nét és jogot is. Német felesé-
ge volt, ő maga 11 nyelvet be-
szélt. Cuza fejedelem szolgá-
latába áll, de elkíséri I. Károly 
herceget is egy országos kör-
útra. Borszéket 1839-ben láto-
gatta meg. Bibescu Gheorghe, 
Havasalföld későbbi fejedelme 
(1842-1848) társaságában érke-

zett településünkre. Itt ismerkedett meg Bibescu bojár titkárá-
val, Lagranche-val. Szathmáry a festészet mellett fényképezéssel 
is foglalkozott. Bibescu rávette, hogy a fürdőszezon végén tart-
son vele Bukarestbe, és mutassa be fotográfus tudását. Ez meg-
történt. A következő években megfordult Bécsben, Budapesten, 
Oroszországban, Bukovinában, Ázsiában, Konstantinápolyban. 
Haditudósítóként, pedig a krími háborúban (1853-1854) és a 
balkáni hadjáratban (1877) vesz részt. Rengeteg fénykép és rajz, 
illetve festmény birtokában tér haza. Munkái megtekinthetők a 
bukaresti Szépművészeti Múzeum grafikai osztályán, valamint 
a Bukaresti Fővárosi Múzeumban, illetve az Akadémia bukares-
ti könyvtárában. Az evangélikus temetőben nyugszik. Fia Sán-
dor is neves festő lett. 1842-43-ban kőnyomatos albumban szá-
mos erdélyi tájat, életképet jelentetett meg. 1844-ben fotográ-
fiai műhelyt nyitott Bukarestben. Öt román fejedelemnek dol-
gozott, készített címert, zászlót, stb. Ő az első háborús tudósí-
tó. Híresek a katonai portréi. „Az első, aki borszéki képeket, raj-
zokat készített”, írja Murádin Jenő művészettörténész a Hargita 
Népe, 2003. október 31-i számában.

// Farkas Aladár
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Borszékről szólt a rádió Szathmáry Pap Károly és 

Borszék  (1812-1887)

folytatás a 8. oldalon



Immár hatodszor szerveztek kutyaszán-hajtó versenyt Bor-
széken. A közönség nagyjából annyit lát ebből a sportból, hogy 
szép, erős kutyák húzzák a kijelölt pályán a szánokat. A bírók mé-
rik az időt, verseny végén eredményhirdetés. Úgy gondoltam, jó 
lenne többet is megtudni erről a sportágról, amely egészen kü-
lönlegesnek látszik: ember és kutya küzdenek a közös célért. A 
kutyaszánhajtásról Both Lászlót, a Yukon Sportegyesület elnökét, 
Bencze Tibort, Sándor Ernőt és Csató Józsefet kérdeztem.
Kolbert Tünde: Hogyan lesz valakiből kutyaszán hajtó, és nem 
-mondjuk-síző vagy sakkozó? 
Both László: Olvasta Jack Londont... Megihlette...
K.T.: Azért nem lehet ilyen egyszerű...
Bencze Tibor:  Az én esetemben véletlenek sorozata játszott sze-
repet ebben a választásban. Voltak huskytulajdonos ismerőseim. 
Először is „lett” a kutya: elsőnek egy kan komondor, aki egy köl-
tözés alkalmával a barátaim szabadon szaladgáló husky kölykével 
került nem várt szoros kapcsolatba.(Úgy gondoltuk, hogy abban 
a korban a husky nem ivarérett. Tévedtünk). A „kapcsolat” ered-
ménye egy alom komondor-husky korcs lett, én meg bevállaltam 
a kölyköt. Hamarosan- akár a gyermekeknél: egy gyermek nem 
gyermek- egy husky sem husky, jött a második, s ahol kettő eszik, 
jut a többinek is alapon- a többi. S mikor már felálltál a szánra és 
mentél 5oo métert, nincs visszaút...
K.T.: Mikor alakult az egyesület?
Both László: Az egyesület már 1997-ben alakult, de csak 2ooo-

ben jegyezték be. 
K.T.: Tudjuk, hogy minden sportág bizonyos fegyelmet követel 
attól, aki eredeményeket szeretne felmutatni. Gondolom, a ku-
tyaszánhajtásban sincs másként, sőt az a tény, hogy itt kutya és 
ember együttmüködéséről van szó, egy különleges helyzetet te-
remt.
Bencze Tibor: A csapatjátékoknak van  szabályzatuk és van csa-
patfegyelem. Azt kell maradéktalanul betartani. A kutyaszánhaj-
tásban nemcsak az ember, a kutya is fegyelmezett kell legyen. A 
résztvevők közötti  kapcsolat  talán az ember-ló kapcsolatához 
hasonlítható azzal a lényeges különbséggel, hogy a kutya és az 
ember segédeszközök nélkül kommunikál egymással. A lovas 
sportokban használatos kényszerítő eszközök (ostor, sarkantyú, 
gyeplő) nélkül kell „szót érteni”. A kutya és az ember között csak 
verbális kommunikáció van, fizikailag nem tudom érinteni. Ér-
demes a kutyával emberi nyelven beszélni, felesleges a gügyögés 
és gagyogás, mert a kutya nagyon értelmes, tudja mi a teendő. 
Hajlamosak vagyunk lebecsülni, lekezelni az állatot, pedig sok-
szor szereznek nekünk meglepetést, problémás helyzeteket olda-
nak meg az előzetes tapasztalataik alapján.
K.T.: Erről és is hallottam. Egy ismerősöm mesélte, hogy a ku-
tyája legalább száz szót értett!
Bencze Tibor: Csak? Ennél sokkal többre képesek a kutyák. Ők 
elsősorban a hanglejtésből, hangszínből értenek, fejlett náluk a 

VI. Borszéki-kupa kuyaszán 
fogathajtó verseny

Borszék Bodó István vezetésével 6. alkalommal szervez-
te meg a kutyaszán fogathajtó versenyt. Ragyogó napsütés-
ben, elsőrendű hóviszonyok mellett került megrendezésre az 
idei verseny. Zömében Hargita megyéből érkeztek a versenyzők 
(Gyergyószentmiklós, Gyergyóalfalu, Balánbánya, Csíkszereda, 
Csíkszentmárton, Csíkszentgyörgy, Madéfalva, Szentegyháza), 
de voltak Sepsiszentgyörgyről és a távoli Aradról. Örvendetes do-
log, hogy Borszéknek is volt versenyzője, ifjú Molnár Sándor sze-
mélyében. Hat kategóriában indultak a versenyzők: C1, C2, D1, 
D2, B1 és síjőring (sílécen egy kutyával).

A rendezvény támogatói: a Borszéki Polgármesteri Hivatal, 
a Columbia, a PRO PAC, COMBI cégek, meg a Zimmethausen 
Iskolaközpont tanulói. A versenyzők elszállásolásában Kolbert 
Tünde, Bara Márton és Portik László segített.

A beiratkozott 19 versenyzőből 17 jelent meg és 16-on fejez-
ték be a versenyt. A két napon át zajló verseny végeredménye ka-
tegóriánként: D1. kategóriában I. helyen végzett Erdély Sándor 
(Csíkszereda), II. a borszéki Molnár Sándor. A D. 2. kategóriá-
ban I. Robert Basarab (Balánbánya), II. Kovács Attila, III. Zágoni 
Zsolt (Sepsiszentgyörgy). A 3-4 kutyás csoportban (C1) I. Both 
Hunor, II. Ferencz Lehel, III. Bencze Tibor, mindhárman a csík-
szeredai Yukon SE versenyzői. A C2-es kategóriában I. Grosu 
Constantin, II. Vrabie Mariana (Balánbánya), III. Sándor Ernő 
(Gyergyószentmiklós). A síjőring kategóriában egyetlen verseny-
ző indult, Csató József (Gyergyóalfalu) személyében. A 7-8 ku-

tyás kategóriában (B1) I. Parajdi Zoltán (Csíkszereda), II. Szíj-
gyártó Zoltán (Szentegyháza), III. Kósa Ernő (Madéfalva). A 
nyertesek serleget, oklevelet és kutyatápot kaptak. A verseny leg-
fiatalabb versenyzője Robert Basarab 13 éves, a legidősebb Szíj-
gyártó Zoltán 45 éves, különdíjat is kaptak.

A kemény fagynak köszönhetően viszonylag kevesen voltak 
kíváncsiak erre a szép versenyre.

// Farkas Aladár
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„Mikor már felálltál a szánra, 
5oo méter után nincs visszaút”

folytatás a 6. oldalon
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Farsang
 
 A farsangi időszak január 6-án, Vízkeresztkor kezdődik, kolomprázással, ostorpattogtatással, vagyis a farsang kihirdetésé-

vel kezdődik, s egészen Hamvazószerdáig, a Nagybőjt kezdetéig tart. Sok helyen a telet szimbolizáló bábu megsemmisítésével, 
a „télkihordással” zárul.

 A farsang két végpontja között a szokások nagy gazdagsága, – a legkülönbözőbb állatalakoskodó szokásoktól a tréfás lako-
dalomig és a férfi-nő ruhacseréig – szinte elkápráztatja az érdeklődőt.

 A farsangi szokásoknak a böjtre utaló keresztény vonatkozásaival sokkal régebbi, évezredes európai szokásokban gyökere-
ző elemei is vannak. E szokások legősibb rétege a tél-tavasz váltás dramatikus megjelenítésével, a természet megújulása feletti 
örömmel kapcsolatos. Ezért is olyan fontos eleme a farsangi szokásoknak a viaskodás, a küzdelem. A harcok, a meghalást szim-
bolizáló farsangi játékok  csoportjához tartoznak azok is, amelyekben egy alakoskodó játékost jelképesen megölnek. Ebben a 
szokásban áldozati szertartások emlékét kereshetjük.

 A legtöbb leírás az udvari, főúri farsangokról van. Ezekből azt is megtudjuk, hogy a mulatságban maguk a királyok is részt 
vettek.

 A legkorábbi farsangi leírások épp egyházi szerzők tollából maradtak fenn, 
akik elrettentő példaként gyakran prédikációkban is beszámoltak egy-egy far-
sangi szokásról: „Némelyek lárvákat vettenek, különböző nemnek ruhájába 
öltözének, sok vásottságot, feslettséget vittenek véghez: némelyek sokféle figurás 
köntösöket vévén magokra, mutatták magokat  Pokolból jött lelkeknek, melyre 
nézve hellyesen mondották sokan Ördögök Innepének”.

  Az idézet Bod Pétertől származik: Azt a nevezetet „Farsang” a Magyarok vet-
ték a Németektől”.

 A farsangi 
szokások átvétele 
több szinten tör-
tént , a német ha-
tás elsősorban a 
városi polgárság 
szokásaiban je-
lentkezik. A kirá-
lyi udvarnál azon-
ban itáliai és fran-
cia hatással is szá-
molnunk kell.

// Ballai Erzsébet

metakommunikáció. Rendkívül intelligensek! A kutyaszánhajtás 
ütőképességének egyik feltétele, hogy a hajtó legalább olyan in-
telligens legyen, mint a kutyája. Az ember kell átmenjen kutyába. 
Ugyanakkor fontos a kutyák egymás közötti viszonya is. Két ku-
tya már falkát alkot, ez  egy kis kutyatársadalom, melynek törvé-
nyei vannak. Ezért is fontos, hogy a szánhajtásra kölyök koruk-
tól tanítsák, idomítsák a kutyákat. A husky például egyébre nem 
is jó, mint hajtásra. Szép, mutatós, egész éjszaka képes ugatni, de 
nem őrzi a házat, vadászik és megeszi a tyúkot...
K.T.: A versenyen láttam, hogy több kutya fajta is szerepelt. Me-
lyek ezek?
Sándor Ernő: Négy fajtát használnak szánhúzásra: a szibériai 
huskyt, a grönlandit, az alaszkai malamutot( nyugodtnak tűnő 
nagy testű kutyák) és a szibériai szamoédot (ezek gyönyörű fehér 
bundájukkal keltenek tetszést). Egyébként mind a négy fajtának 
nagyon sűrű, „dupla” bundája van, ezért is bírják jól a hideget.

K.T.: Milyen anyagi feltételei vannak ennek a sportnak?
Mindenki egyszerre: Pénz! Sok-sok pénz!  (Aztán egymástól ve-
szik át a szót) Mert itt nem úgy van, hogy vége az idénynek, s a 
sílécet kilenc hónapra a sarokba tesszük! A kutyákat egész évben 
etetni kell. Gyógyszerezni, beadatni a kötelező oltásokat, féregte-
leníteni, köhögés ellen beoltatni, depressziót kezelni...Versenyek-
re utaztatni, sífelvonó-díjat kipengetni. A kutya sem olcsó. Egy 
hat hónapos kölyök 55.000 Ft, hazahozatala is belekerül 30.000 
forintba.
K.T.: Az állandó ügyeletet senki nem említette. A kutyagondo-
zásra szánt időt, energiát sem. Úgy gondolom, azt nem számol-
ják. A kutya-ember barátságnál nem jön szóba... Én nagyon jól 
éreztem magam a kutyaszánhajtók társaságában. Meghatott, 
milyen tisztelettel és ragaszkodással beszéltek partnereikről, a 
kutyákról. 
Köszönöm a beszélgetést, kívánok sok sikert mindenkinek, de 
különösen Sándor Ernőnek!

„Mikor már felálltál a szánra ...
folytatás az előző oldalról

Sötét lovak
Móga Attila képei alá a Falóba

A verseim ilyen sötét lovak.
Komor jelekké válik lassan minden,
mit megszenvedten is még szépnek hittem
s mit még a lényem felfog, elfogad.

Árnyképek, tűz körül vagy vízen rezgők,
sötét lovak, szárnyatlan táltosok,
jégen, parázson nem hagynak nyomot,
elhullatott betűkben félig létezők.

Ajándék, melyet adva még kapok,
sebek, melyekről vallván, hallgatok.
Hazug sejtések, hőkölő lovak,

zablát, kantárt hírből sem ismerők,
a versenyszellem rátok nem fogad,
eszmények, melyre nincsenek vevők.
                              

2009. december 26.
// Kamenitzky An tal
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Az újév első tanácsülése

Az elmúlt év utolsó tanácsülése

Elég viharosnak bizonyult az év első tanácsülé-
se Borszéken. Ennek oka a szemétszállítási díj meg-
állapítása. Az AVE-HURON Kft. egyedárus a szemét-
szállításban, ezért kénye-kedve szerint próbálja meg-
állapítani a szemétszállítási díjakat. Az áremelési kal-
kulációba beleszámol olyan tételeket, mint a leraká-
si díj 150%-os emelkedése, az autóik biztosításának 
60%-os emelkedése, 10%-os infláció, béremelés, stb. 
Ezek függvényében 51%-os áremelést kértek az Ön-
kormányzattól, amivel a testület nem tudott egyetérte-
ni. Több, mint másfél órás kölcsönös győzködés után 
kiegyeztünk egy 20%-os áremelésben, ami 4,90 lej/
köbméter a lakosság esetében és 62,52 lej a cégek ese-
tében+ ÁFA.

A főkönyvelőnő ismertette a 2009-es év bevétele-
it. Az eredmény nem is rossz. A betervezett 3 331 mil-
lió lej saját bevételhez viszonyítva sikerült 4 031 milli-
ót inkasszálni. Sajnos vannak rossz adófizető cégek is, 
akiknek több éves adóssága van: Muntero Invest (39 
ezer lej), Szénbánya (93 ezer lej), SCAT (20 ezer lej), 
stb.

2009-ben megmaradt százezer lej, amit áthoztunk 
az idei költségvetésbe, illetve a testület döntött arról is, 

hogy a forgótőkét mire lehet felhasználni: 1 998 ezer 
lej megy beruházásra és ötszázezer lej átmeneti kiadá-
sok fedezésére.

Formális döntés, hogy akiknek tíz lej alatti tarto-
zása van az Önkormányzattal szemben, azokat eltöröl-
jük. 67 borszéki lakos van ebben a helyzetben. Szintén 
formálisnak nevezhető az a határozat, amely megálla-
pítja a városi Kultúrotthon technikai-gazdasági muta-
tóit az idei főjavítás érdekében.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a beruházások mi-
nőségileg kifogásolhatóak. Utólag derül ki, hogy be-
esik az eső a sportcsarnok tetején, a fűtés nem kielé-
gítő (10 C fok körüli hőmérséklet van), omladoznak a 
járólapok, stb. Ezért egy olyan speciális bizottság jött 
létre, amelyik folyamatában követi a munkálatokat, 
így elkerülhető, hogy utólag ébredjünk fel, hogy a ki-
vitelezők elfuserálták a munkálatot.

A különféléknél a város Önkéntes Tűzoltó Egye-
sület által használt autók, motoros pompák és más 
segédeszközök üzemanyag fogyasztási normáinak a 
megállapítása volt. Az idén elköltöztetik a régi tűzoltó 
garázst a Polgármesteri Hivatal udvarába.

// Farkas Aladár

December 22-én került sor a 2009-es év utolsó ta-
nácsülésére. Napirenden szerepelt néhány sürgős és 
fontos határozat elfogadása. 

A 96-os számot viselő határozat 70 négyzetméter 
terület eladását tartalmazta. A Közös Munka Szövet-
kezet épülete alatti területet kérte és kapta meg Ilisan 
Liviu maroshévízi lakos.

A 97-es határozat a Tropicana étterem fölötti lakó-
házak (B és C tömbházak) hőszigetelését engedélyezi.

A 98-as határozat, pedig az Eminescu utcai tömb-
ház hőszigetelését írja elő.

A 99-es határozat 3 új állás létesítését engedélye-
zi. A Polgármesteri Hivatal gazdasági egysége átveszi 
a virágház tevékenységét. Ide szükséges a három sze-
mély.

A 100-as határozat költségvetés módosítást tar-
talmazott. A szociális lakások építésére kaptunk 
még pénzt, illetve a pedagógusok bérének kifize-
tésére.

A 101-es határozat a s szociális lakások megvaló-
síthatósági tervét tartalmazta.

A 102-es határozat a köztulajdonban lévő alapesz-
közök értéknövekedését tartalmazza: járdaépítés, Kör-

gyűrű megépítése, a közvilágítás, az orvosi rendelő 
központi fűtésrendszere, az óvoda hőszigetelése.

A 103-as határozat a szennyvízcsatorna hálózat és 
derítőállomás megvalósíthatósági tervét szabályozza.

A különféléknél szó esett, hogy az önkormányzati 
képviselők adakozásából valósul meg a jövő évi disz-
nótoros vacsora, amelyre meghívjuk a zákányszéki de-
legációt is. Tehát, tulajdonképpeni disznóvágásos mű-
sor nem lesz, mint volt az előző években, csak egy kö-
zös vacsora.

// Farkas Aladár
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Évnyitó túra Borszéken
A Zimmethausen Antal cserkészcsapat vasárnap megtar-

totta évnyitó túráját. A cserkészek mellett részt vettek a Zöld 
Szíves környezetvédők is. Kellemes reggelre ébredtünk, ami biz-
tató jel volt arra, hogy szép számban vegyenek részt ezen a nyitó 
túrán. Az Alsó-borszéki Emlékparkban gyülekeztek a hátizsá-
kos kis turisták. A szokatlanul ködös reggelen csak 15-en vál-
lalkoztak a könnyűnek nevezhető túrára. A kis csapat a ditrói, 
majd a Mundra utcán keresztül jutott ki a településből. Felka-
paszkodva a Mundra hegygerincre, már nyoma sem volt a köd-
nek. Gyönyörűen látszott a borszéki medence. Ez, az a pont, 
ahonnan úgy Alsóborszék, mint Felsőborszék belátható. Innen 
beereszkedtünk a Málnás-patakba, és követve a patak medrét 
kapaszkodtunk fölfelé. Útközben a gyerekek meglepetésszerű-
en friss medvenyomokra bukkantak, és nem is egyre. Két nagy 
medve és egy kisebb, talán tavalyi bocs nyoma lehetett. Kissé 
meglepve, de megijedve nem, folytattuk utunkat, mígnem el-
értük portyánk célpontját, a medve lest. Ez, valamikor a „dicső 
Ceausescu korszakban” kiemelt jelentőséggel bírt. Rendszeresen 
táplálták a környező medvéket, ideszoktatták, naplót vezettek 
róluk, sőt minden medvének neve volt, jegyezték étkezési szoká-
sait. Ha egy kapitális példány jelentkezett, azt azonnal jelentet-
ték és várták a nagyvadászt, aki már az örök vadászmezőkön le-
ledzik, hogy hátha Borszéket választja. Ez a letűnt korszak, vala-
hol tovább él. Az Erdészeti Hivatal tulajdonában lévő medveles 
továbbra is a vadászok paradicsoma. Nyilván, főleg külföldi va-
dászok keresik fel, és kemény összeg ellenében lőhetnek is szép 
példányt. Most is etetik őket. Mi is friss csöves kukoricát talál-
tunk az etető válluk mellett. Sőt, a medve alatt elolvadt hó jelez-
te, hogy nemrég itt lakomázott. Mintegy 20 megkopasztott ku-
koricacsövet találtunk. Tehát nem hibernálnak. Lehet, hogy az 
enyhe idő megzavarta a bioritmusukat.

A kis tűz mellett jól esett a nyárson sült szalonna, kolbász, 
meg hús. Ezt követően szabadtéri játékok tették felejthetetlenné 
ezt a napot. Kellemes, jó hangulatú kirándulás volt.

// Farkas Aladár

it átadta a szárhegyi nemes embernek, aki megígérte, hogy vi-
gyázni fog a felszerelésre. Rögtön oda is helyezett egy remetét, 
hogy nehogy a boszniai atyák kezére kerüljön.

A kormányzó fejedelem Gyulafehérváron székel, de Szé-
kelyföldön is van helytartója. Gyergyó völgyében van a helytar-
tó kapitány fia, aki hitbuzgó katolikus. Majd minden templom 
mellett vannak paplakok a plébánosok számára. Bevételeik leg-
nagyobb része a tizedekből erednek: ezek borból, búzából, len-
olajból, stb. állnak. Ingatlanuk kevés van, azok legnagyobb ré-
szét a fejedelem birtokolja.

A ferenceseknek négy kolostoruk volt: a csíki, a mikházai, 
a fejéregyházi és a tövisi. A szárhegyi missio is csíkhoz tarto-
zott. Itt tizenketten vannak, hat misés pap, négy kispap és két 
laikus testvér. Van néhány obszerváns ferencesek, akik a szent-
mise helyett a földek művelésével foglalkoznak (ezek bosznia-
iak). Amúgy az obszervánsok a ferencesek hagyományos ágát 
képezték, akárcsak a reformáltak (ezek nem reformátusok) és a 
minoriták.

Csíkban, a kolostor mellett van egy iskola, amit a prefektus 
létesített, és ahol barátok tanítanak. A tanító fizetése évente 25 
forint, amit a katolikus hívek adnak össze. Több mint 80 gye-
rek tanul ott. Három tanítási fokozat van: grammatika, huma-
nitás és a retorika. A fejedelem nem engedélyezi a külföldi ta-
nulmányokat. Ha valaki ezt a tilalmat megszegi, elkobozzák a 
szülők vagyonát.

Fulgenzio de Jesi atya 12 évi szárhegyi szolgálat után, az 
alfalvi 500 áldózó hívő között lelte halálát, lévén pestisjárvány.

Köszönettel tartozom Dr. Sövény Mihálynak, bácsalmá-
si testvérvárosunk helytörténészének a rendelkezésemre bocsá-
tott anyagért.

U. i. a csíksomlyói Ferencrendi szerzetesek főnöke Pál Leo 
atya.

// Farkas Aladár

Holtomiglan-holtodiglan
December utolsó vasárnapja a szent család ünnepe. Ezen a 

napon szokták a gyémánt, ezüst-és aranylakodalmas házaspár-
ok megújítani házassági esküjüket a templomban, újból meg-
fogadják, hogy jóban, rosszban kitartanak egymás mellett, míg 
ásó, kapa és nagyharang el nem választja őket egymástól. Nap-
jainkban, mikor annyi érték devalválódott, a házassági eskű is 
mintha veszített volna  jelentőségéből. A holtomiglan-holtodig-
lan nem divat. A fiatalok a hétországra szóló  lakodalom után, 
az első nehézségnél hátat fordítanak egymásnak, te mész balra, 
én meg jobbra. Gyémánt, arany- és ezüstlakodalmasaink min-
den tiszteletet megérdemelnek, ők a követendő példa. Kívánjuk 
nekik ez úton is, hogy házasságukat továbbra is Isten áldása kí-
sérje!

// Kolbert Tünde

folytatás a 4. oldalról

Mazsolázunk a szárhegyi ...


