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» VAJÚDÁSOK ÉS REMÉNYEK «
Van költségvetése Borszéknek – ez
a tavasz első igazi jele városunkban. A
városi testület bölcsességének és csapatszellemének hála olyan évet tudtunk
megtervezni, ami egy nehéz, országszerte kínlódásos évünkbe hoz varázslatot.
Gondjaink vannak, megválaszolatlan
kérdéseink, ígéretek – de találékonyak
vagyunk. És Hargita Megye Tanácsa és
Borboly Csaba elnök kiemelt támogatását
élvezzük idén megyeszinten is elsőként.
Hogy kínlódunk is? Ez annak is köszönhető, hogy például a Környezetvédelmi Minisztérium még mindég nem
fizette ki azt a projektet, amit mi teljes
egészében kifizettünk – tehát egy 600
000 lejes tétel, ami parkosításról szólt:
tehát a munkát elvégeztük és a vállalkozónak kifizettük, de a tárcától sajnos egy lej nem jött be. Az
Ó-sáros fürdőnél pedig 450 000 lejt kellett volna behajtanunk a
minisztériumtól: szintén mi fizettük ki és úgy néz ki, hogy azt
nem is fogjuk visszakapni.
No de így is: panaszkodni nem panaszkodunk, hiszen a
megyei költségvetésből mi kaptuk egész Hargita megyében a
legnagyobb összeget 861 000 lejt, amiből 400.000 lej a Borvizek Útjára megy – ez abba a munkálatba volt tartozásunk, amit
most kiegyenlíthetünk. A többi összeget szintén fejlesztésekre
kaptuk.
Az idei költségvetést úgy sikerült összeállítanunk, hogy a
tavalyi költségvetésben amennyit sikerült behajtanunk, azon
a szinten maradhattunk: nem kellett túlszámoljuk, úgymond
„feltuningoljuk”.
Problémáink, mint más városban is, hogy a személyzeti
költségekre (nem csak a tanügyben, hanem a polgármesteri hivatalnál is) csak az első három negyedévre kapunk pénzt – még
nem tudni, mint lesz, hogyan lesz: addig a pénzünk megvan, de
a keretet nem hagyták jóvá. Ez mindenképpen probléma lesz, de
nem rajtunk múlik – remélem, időközben születik rá megoldás.
Mindenképpen a működésre, városgazdálkodásra, fenntartásra a pénzek megvannak, és azon kívül akkor tudunk – mint
mondtam – fejleszteni is. A fejlesztésen kívül van egy 1,5 millió
lejes banki kölcsönünk a szennyvíztisztítóra valamint a szenny-

vízhálózat kiépítésére – ezt 4 év alatt kell
törlesztenünk, ebből idén is 408 000 lejt
kell visszafizetnünk.
Az október végén beüzemelt Ó-sáros fürdőnknél szeretnénk egy újabb
pluszt adni a turisták és helyiek kényeztetéséért: szeretnénk egy külső, nyári
medencét hozzáépíteni: 67 000 lejt szántunk erre. Ez azt jelenti, hogy lesz egy 10
x 12 méteres (több mérettervünk van, a
költségverziók függvényében ezt később
eldöntjük), amit már júniustól szeptember közepéig szeretnénk működtetni. Ez
eddig nem volt benne a terveinkbe, hanem, mondhatni, a nehézségeink leküzdésére „varázsoljuk”. Hiszen, ezzel is rásegítenénk a bevételekre. Úgy terveztük:
idővel be is födhetjük, így hideg időszakokban is használhatóvá tehető.
Ezenkívül 100 000 lejt szánunk a PUG-ra, azaz a városfejlesztési tervre, amelyet idén be kell fejeznünk. A parkoknál van
elmaradásunk, a kultúrházunk színpadára speciális szőnyeget kívánunk tenni, hogy táncosainkban ne porfelhőben gyönyörködjünk. Továbbá beruházási tétel a város térfigyelő kamerákkal való
ellátása – kilencet szereltünk fel, kétévi részletben törlesztjük.
Másik kiemelten fontos elem a költségvetésünkben, hogy
235 000 lejt szántunk az idén (az összeget növelni fogjuk majd)
a hévízi úton építendő járdára - hiszen az úttesten járnak az
emberek, ezt meg kell oldanunk. Továbbá a sportcsarnokunk
fűtésére 40 000 lejt fordítunk, mivel a tervezési problémák miatt
eddig sem működött a kívánalmaknak megfelelően, így télen
10-12 fokban tornásztak a gyerekeink. Tarthatatlan. Ezt idén
korrigálni kívánjuk.
Idén az egyházak támogatására folytatjuk a beruházási
összegek folyósítását: a római katolikus egyháznak az AlsóBorszéki kápolna befejezésére szánt 95 000 lejből 15 000 lejt a
megyei tanács adott, a többi a saját büdzsénkből van. Mindenképpen szeretném, ha év végéig sikerülne befejezni, és ugyanígy: az ortodox templomnak a külső munkálatait is be kell fejezni, hiszen évek óta nincs kívül lemeszelve a nyers betonfala,
benn is van kis munka – az ortodox egyháznak tehát erre 30 000
lejt szavazott meg a városi tanács testülete.
folytatás a 2. oldalon
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» VAJÚDÁSOK ÉS REMÉNYEK «
folytatás az előző oldalról

Úgyszintén nagy hangsúlyt fektettünk idén arra, hogy a
kulturális tevékenységet és sporttevékenységet biztassuk, támogassuk, virágoztassuk. Olyan civil szervezeteket támogatunk
tehát, amelyek, hála Istennek, egyre jobban kezdenek működni: programjaikat támogatjuk, utazási költségeiket külföldre
(Magyarországra, Törökországra), valamint odafigyelünk arra,
hogy a nyári három hónapos főszezonunkban minden hétvégén esemény legyen – miként azt az előző Források-ban már
elújságoltam  kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk, mind a
turistáinknak, mind a helybélieknek. Eleven, életteli Borszéket
teremtünk.
Még 2008-ban, első mandátumunk elején indítottuk a villafelújításokat célzó projektünket: erre idén is figyelünk, hiszen nem csak a magántulajdonosokat szólítjuk fel, hanem úgy
gondoltuk, az önkormányzat kezelésében lévő villáinkkal is
haladnunk kell. Tavalyelőtt már felújítottunk egyet, tavaly lebontottunk egy másikat, idén pedig kettőt szeretnénk felújítani
az Ó-sáros közelében és lebontani egyet, ami állagában menthetetlen – erre egyelőre 115 000 lejt irányoztunk elő.
Folytatjuk azt az igényünket, hogy minden évben legalább
egy utcát „rendbe tegyünk” a városban: 170 000 lejt szántunk
idén az iskola melletti Eminescu utcánkra.
Továbbá: Felső-Borszékre és a város turisztikai pontjaira
tervezendő egységes eligazító-táblácskáinkra 10 000 lejt szántunk: turistajelzésekben és két tucat magyarázó-pannóban
gondolkodunk városszerte a város történelméről, turisztikai

célpontok leírásáról, valamint Kerekszékbe 13 000 lejből megfelelő padokat és szemetes kukákat készíttetünk.
Összegzésben: sokkal rosszabb a költségvetésünk, mint
aminek lennie kellene – de én sokkal rosszabbra számítottam.
Erre még rájön az út-infrastruktúránkat célzó nyertes pályázatunk, melyhez a szerződést az elkövetkező hónapokban kötnénk meg, és amely révén a Felső-Borszéki útjaink mintegy
80%-át rendbe hozzuk jövő év végre. Elképzelésünk az: ha minél hamarább aláírnánk a szerződést, kiírhatjuk a közbeszerzést
és fellebbezések sem lesznek, akkor már idén az aszfaltos szakaszok elkészülhetnek, jövőre a kockakövezés maradna. Ennek
érdekében a vízszolgáltató cégünk is kicseréli a vezetékeket már
idén a munkálatok elkezdése előtt. Amivel stagnálunk: a kezelőbázisunk. Égető a továbbépítése – a 300 000 lej, amit Hargita
Megye Tanácsa adott, elenyésző lépték a befejezéshez szükséges
13 millió lejhez képest. Egyelőre még két hónap munka hárul
az építőre, tető alá kerül az összes épület, megtörténik a belső választófalak megépítése, felkerül a mennyezet, majd várnunk kell. Reménykednünk és várnunk az ígéretekre, amelyet
az illetékes minisztériumoktól kaptunk – illetve érezzük azt a
jövő évtől égetőbb pillanatot, ahonnét külső források bevonására gondolva nekilátnánk a „B-terv”-hez. Hiszen elvészni nem
hagyjuk ezt a projektet: ez a beruházás történelminek volt álmodva és tervezve Borszékre. Ennek a mindannyiunk jövőjét
szépítő álomnak pedig muszáj valóra válnia.
// Mik József polgármester

» BORSZÉK VÁROSNAK MÁRCIUS
VÉGÉRE VAN KÖLTSÉGVETÉSE «
Nagyon lassan és nehezen állt össze az idei költségvetés.
Igaz, hogy nem a mi hibánkból. Eleve a kormány késett az országos költségvetés kidolgozásával, elfogadásával. Végre megvan. De nem lehetünk felhőtlenül boldogok, mert ez a pénz
csak vegetálásra elég. A látványos fejlődés ami beindult városunkban, megtorpan (hat). A Környzetvédelmi Minisztérium
még mindig tartozik 600 ezer lejjel, amit a város
megelőlegezett, de még nem kapta vissza.
Befektetésre alig jut félmillió lej. Csak
az új Kezelő Központhoz kellene 13
millió lej. A katolikus és ortodox
egyház kap 125 ezer lejt, amiből
be lehet fejezni az új katolikus
templom építését, és az ortodox
templom külső-belső festését. A
testület 67 ezer lejt szánt egy szabadtéri strand megépítésére, és 65
ezer lejt a civil szervezetek rendezvényeinek résztámogatására. Az új Városfej-

lesztési Terv 100 ezer lejbe kerül, de szükség van rá, hiszen az
aktuális már elavult. A belső utak modernizálásra 60 ezer lejt
lett előlátva, mint önrész. Ebből mintegy 5,8 km utat lehet rehabilitálni. A város parkjainak és zöldövezeteinek bővítésére és
szépítésére 72 ezer lejt szánt az önkormányzat. Ezzel sikerül egy
szebb városképet kialakítani. A város költségvertéséből mintegy 300 ezer lej jut az új kezelőközpont építésére.
Járdaépítésre 235 ezer lej jut. Ez létszükséglet a hévízi úton lakóknak, mert a
forgalom nagy és nincs járda egyáltalán. 42 ezer lejbe kerülnek a
térmegfigyelő kamerák, és végre
jut 40 ezer lej a sportcsarnok fűtésének felújítására is. Egyelőre
kormánytámogatásra nem számíthatunk, tehát ésszerű gazdálkodással próbálunk tovább lépni.
// Farkas Aladár
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» „ÁLDOTT LEGYEN EMLÉKE A MÁRCIUSI
IFJÚSÁGNAK” «
Hagyományosan Borszéken is minden évben megemlékezünk az 1848/49-es forradalomról és szabadságharcról. Ez alkalommal az ünnepi műsort a Zimmethausen Technológiai Líceum tanulói mutatták be. A rendezvényre az alsóborszéki Művelődési Házban került sor, amely zsúfolásig megtelt az ünneplő
közönséggel. A szépen feldiszített színpad a
Sárpátki virágüzlet gondosságát igazolja. A
gyerekek a székely és a magyar zászló alatt
bevonultak a terembe, ahol Gidró Roland,
a Diáktanács elnöke mondott köszöntő beszédet, felídézve a ’48-as eseményeket. Ezt
követően a kisiskolások tánccsoportja ropta
a táncot, majd Ballai Erzsébet magyartanárnő verses-zenés összeállítása következett. Szavalatok és ’48-as forradalmi dalok
hangzottak el, majd a nagyok tánccsoportja
kápráztatta el a közönséget mezőségi tánccal. A rendezvény végén Kovács Julianna
iskolaigazgató megköszönte a gyerekek és
felkészítő tanáraik munkáját. Az ünnepség
második részében koszorúzásra került sor,
az Önkormányzat, az RMDSz, és az Erdélyi Magyat Néppárt helyezte el a kegyelet
koszorúit az Emlékpark emlékoszlopának

talapzatánál. Együtt valljuk a rendezvény mottóját: „Meggyőződésünk, hogy nem pusztulhat el a NEMZET, mely nagyjait
büszkén követi”. A télies idő ellenére nagyszámú résztvevő tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt.
// Farkas Aladár

» ÚJRA MŰKÖDIK A VÁROSI KÖNYVTÁR «
Több éves kényszerű szünet után, újra működik a városi
könyvtár. Az előzményekről tudni kell, hogy a felsőborszéki
könyvtár helyiség hiányában évekkel ezelőtt beszüntette tevékenységét. Törvényszéki végzés eredményeképpen elveszítettük
az épületet, amelyben működött a könyvtár. Az alsóborszéki
könyvtár a Kultúrotthon épületében működött évtizadeken
át, de az épület leromlott,
működésképtelenné
vált.
Ezért több éves szünet következett, mígnem a tavalyelőtt síkerült az egész
épületegyüttest
felújítani. A tavaly, május elején
(pontosabban május 2.-tól)
Kozma Éva személyében új
könyvtárosa van az új városi
könyvtárnak. A dobozolt
könyvállományt fokozatosan sikerül újra beleltározni
és a polcokra felrakni, hogy

az olvasók számára áttekinthető és hozzáférhető legyen. Már
a tavaly szeptembertől működik a Művelődési Ház emeletén.
Van olvasóterem, könyvraktár és egy biblionet terem, ahol 4
számítógép áll az érdeklődők rendelkezésére. Már közel 9 ezer
kötet van a helyén a több mint 42 ezer kötetből. Tehát munka
van még bőven. De az a fontos, hogy az olcasóközönség már
használhatja a könyvtárat.
A fiatal könyvtárosnő már
részt vett Piatra-Neamțon
egy szakmai képzésen, és
hozzáértéssel
foglalkozik
az új és modern könyvtár
kiépítésén. Remélhetőleg a
város idei költségvetéséből
futja majd új könyvekre és
folyóíratokra is. Kozma Éva
szeretettel várja az olvasókat
a megújult könyvtárba.
// Farkas Aladár
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» SIKERE VOLT A „BORVÍZBEN FÜRDÉSNEK”
A BUKARESTI TURISZTIKAI VÁSÁRON «
Március 14 -17 között jelen voltunk Borszéket képviselve az ANSTR (Asociatia Nationala a Statiunilor Turistice
din Romania) standján. Jó volt a helyszín, szép, tágas,
látványos,ízlésesen berendezve. Reklámanyagunk tartalmas:
hatnapos húsvéti ajánlat, hétnapos nyári ajánlat, 2o13-as rendezvénytervezet, ezoterikus-és életmód tábor program, panziók szórólapja és névjegykártyák.
A turisztikai vásáron 275 romániai és külföldi önkormányzat, utazási iroda, szálloda, panzió és egyesület képviseltette
magát, nagyon látványos reklámanyaggal. A borszéki standot
issokan meglátogatták,érdeklődtek a változások iránt, mert még
mindig kísért az előző sok negatív reklám. Az idősebb generációszívesen visszajönne, mert szép emlékek fűzik Borszékhez.
Azért, hogy felhívjuk a figyelmet, személyes kapcsolatot teremtsünk a látogatókkal, készítettünk egy kérdőívet, ahol az első kérdésre (honnan ismeri Borszéket)már sokkal többen válaszolták,
hogy nemcsak ásványvizéről, de turizmusáról is hallottak, mint
ez előtt 5 évvel. Arra a kérdésre: mi vonzza Borszékre- sokan
válaszolták a borvízben fürdés lehetőségét. Ezen felbuzdulva,és
hogy minél többen szerezzenek tudomást a kínálatunkról, egy

marék „röpcédulával”, teljes kínálatunkkal kb. 200 embernek
adtam oda a borvízben fürdés lehetőségét, beszéltem gyógyhatásáról és az élményről. Sokan ígérték: eljönnek kipróbálni. Kolléganőm, Sárpátki Melánia a turisztikai irodákat kereste meg,
számukra összeállított reklámanyaggal. Mik József polgármester részt vett a hivatalos megnyitón, a fogadásokon, rendezvényeken, de velünk is állta a sarat, szinte két napig fogadva az
érdeklődőket. Nagy fejtörést okozott a román ezotérikus tábor
anyagának összeállítása,mert nem ismertem előadókat. Szerencsére a szomszéd kiállító teremben természetes gyógymódokat
népszerűsítették, és egy teremben állandó előadások is voltak.
Így személyesen megismertem néhány előadót, akikelfogadták
meghívásomat a nyári románnyelvű spirituális táborba. Az
utolsó jó hír: egy ismerősömnél ingyenszállást kaptunk, megspórolva kb. 1000 lejt, amiből megcsináltathatjuk végre a turisztikai szövetség weblapját, amire még ott helyben jó ajánlatot is
kaptunk. Egy ilyen sikeres részvétel után csak az következhet: a
2013-as nyári szezon sokkal jobb lesz az előzőeknél. Úgy legyen!
// Borsi Gyöngyi

» A NYUGDÍJAS KLUB ESEMÉNYEI «
Jóhangulatú nőnap volt a nyugdíjasok klubjában. A szép
számban megjelent hölgyeket Benkes Zsolt alpolgármester köszöntötte virággal, és ingyenes Ó-Sárosi fürdőzést is felajánlott,
mint nőnapi ajándékot. majd a résztvevők zenét hallgattak, daloltak, vicceket mondtak.

A következő heti találkozások (március 14, 21) már a húsvéti előkészületek jegyében folytak. A hölgyek tojásdíszeket készítettek, húsvéti ételrecepteket cseréltek, tojástartót hajtogattak
Búzás Boglárka és Bianka útmutatása alapján. Találkozott a fiatalság kreativitása az idősebbek babramunka iránti türelmével.
A fotón látható díszített tojások
saját készítmények.
Március 25-én a csomafalvi
Fehér Gizella Mária hímestojásfestő iparművész, az írott tojások nagymestere határon innen
és túl, a tojásírás titkaiba vezette
be az érdeklődőket (kicsiket és
nagyokat, óvodástól a nyugdíjasig) a kultúrotthonban szervezett
kézműves-találkozón.
Megismerkedhettünk a hagyományos tojásmotívumokkal, a
tojásírás technikájával. Az idén
bizonyosan sokkal több díszes
tojás került a locsolóknak kínált
tálakba.
// Kolbert Tünde
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» MORFONDÍR «
Már egy ideje elhatároztam, amennyire lehet, távol tartom
magam a nagypolitika, a közélet híreitől, abból a meggondolásból, hogy a mindennapi rosszhír ártalmas a lelki és testi
egészségre egyaránt. Maximum időjárásjelentést és sporthíreket, sportközvetítéseket hallgatok, nézek. Ez utóbbiakból
is csak módjával. Válogatva. Minek liftezzen a kedélyem és
a vérnyomásom olyan dolgokon, amibe nincs beleszólásom,
legfeljebb négyévente: választáskor. Akkor felértékelődünk,
mert ugye, minden magyar számít. Értsd: minden szavazatnak egyenlő értéke van: az egy az egy, a sok egy pedig sok...A
helyi események ,persze, más kategória. Itthon a városban és
szükebb szülőföldünkön, Székelyföldön nem lehet (nem is
akarok) süket és gyengénlátó lenni. Szóval: megszegtem korábbi, saját magamnak tett ígéretemet, és napról-napra követtem a marosvásárhelyi autonómiatüntetést megelőző híreket
és szócsatározásokat, nyilatkozatokat és ellennyilatkozatokat. Hogy miért kell és miért nem. Főleg a „miért nem”-eken
kerekedett el a szemem, és állt meg a fakanál a kezemben.
Huszonhárom éve kerül elő időről-időre és fogalmazódik meg
(négyévente, választások előtt, igazítsanak ki, ha tévedek) az
autonómiaigény, mint egy poros lobogó, amit meglengetünk,
leporolunk, hogy aztán ismét eltegyék (eltegyük) a következő
kampányig. Beálltunk a védelmet ígérő nagy közös ernyő alá
(bár tudtuk, hogy lyukas, de reméltük: valamennyit csak kifog
a ránk zúduló viharból és tűző napsütésből) és fegyelmezetten

Feltámadás
Megszültük a konok hallgatást,
Adtunk rá fehér fényruhát.
Ne szólj, ne tudj, ne hallj, ne láss !
Így jobb neked,
Nem fog bántani soha más.
S íztelen szópogácsát adtunk
Útravalóul.
De a fehér hallgatás
Felvett egy színes tollruhát,
Repülni készül
S egy új időbe büszkén átkiált
A szellemvilág csodálva nézi
A feltámadást.

Ungureanu Katalin

felsorakoztunk érdekvédelmi szervezetünk mögé...Szóval miért is ne?! Nem alkalmas az időpont, (soha sem volt alkalmas),
sértjük a többségiek érzékenységét (amikor a helyzet úgy kívánta, találtak okot-ürügyet a sértődésre. És ez az érzékenységgel való érvelés kicsit béna. Nekünk is van érzékenységünk,
sőt, remélni merem: gerincünk is). A szervezők hátsó szándéka (?! lehetséges, nem tudhatom). Azt valahogy kifelejtették az
egyenletből, hogy semmi olyat nem kértek ezen a tüntetésen,
amit annak idején, mikor az ország ilyen szépen kikerekedett
Trianon után, a többségi nemzet legitim képviselői ne ígértek
volna meg az erdélyi magyar kisebbségnek. Innen, a fakanál
mellől csak azt morogtam, dörmögtem magamban és szűkebb
környezetemnek: Marosvásárhelyre el kell menni, pártatlanul
és pártállástól függetlenül mindenkinek, aki teheti. Követeléseinket nem lehet elégszer, elég nyomatékosan hangoztatni.
Az lesz a mienk, amit kiharcolunk, kikövetelünk magunknak.
Ezt már Deák Ferenctől Kós Károlyig és utánuk is sokan megmondták. Én csak idéztem őket. Szabadon.
u.i. Vásárhelyre végül is én nem jutottam el, de nagy elégtétel volt számomra, itt a fakanál mellett, hogy a nagy körültekintéssel és proﬁ módon szervezett tüntetés minden incidens
nélkül zajlott le, és a sokat vitatott székely zászlóktól kéklett
Postarét és a Rózsák tere. És jó volt értesülni a szerte a világban,
határon és tengeren túl kifejezésre juttatott szolidaritásról.
// Kolbert Tünde

6. oldal
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» TUDOMÁNY-TECHNIKA-MINDENKINEK «
Otthoni számítógépeink és adataink védelme
Gondoljunk a számítógépen levő adatainkra mindig úgy,
ahogy az összes többi adatunkra, pl. személyazonossági, banki
adataink, például tudjuk, hogy a hangos beszélgetést a szomszédok valószínűleg meghallják. Ha elmegyünk otthonról, az ajtót
rutinszerűen bezárjuk, az ablakokat sem hagyjuk nyitva, és a
kulcsot sem adjuk oda senkinek.
Ebből kiindulva, ajánlott hogy olyan helyen – és nem csak
–, ahol többen használják a számítógépet, mindenkinek legyen
jelszóval zárolt felhasználói fiókja. Ez a személyes adatok hozzáférése szempontjából is hasznos, különösebb tárhelyet nem
igényel és egy gépnek lehet akár 128 felhasználói fiókja is. Lehetőleg ne „administrator” módban használjuk a gépet, ezzel is
egyfajta védelmet nyújtunk a rendszerünknek, mivel a kémkedő programok egyből szembeállnak az automata telepítések kivédésére beállított „rendszergazda” jelszóval. „Admin” módban
a rendszer ezt nem kéri, így egyből felkerülnek a gépünkre, és
egy idő után azt vesszük észre, hogy nagyon lassú lesz, és javítani kell vinni.
Szóval, pár lépésben felsorolnám azt a pár betartandó szabályt, amivel képeinket, dokumentumainkat meg tudjuk menteni az esetleges pusztulástól:
1. Használjunk víruskereső-pusztító programot!
Ezekből sok van ami ingyenes, otthoni használatra megfelel. De tartsuk szem előtt, hogy ezek közül is csak EGY lehet a
gépen. Ha több van, akkor lassul a rendszer.

2. Operációs rendszer frissítése!
Ingyenesen elérhető szolgáltatás az operációs rendszer
gyártójától, legyen az Microsoft, vagy Linux, vagy akár MacOS.
Érdemes bekapcsolva tartani, jelzi automatikusan, mikor újabb
frissítések állanak rendelkezésre. Háttérben futó automata eljárás, a felhasználót nem zavarja.
3. Biztonsági másolatok készítése!
Fontosabb adatainkról készítsünk másolatot DVD-re, vagy
virtuális tárhelyre, sosem a saját gépünkre. Virtuális tárhelyek
között említhetem a Google-Drive-ot, a DropBox alkalmazást
vagy a Linux nyújtotta ingyenes tárhelyet, az UbuntuOne-t.
Ezek 2 – 5 Gigabájt adatot tudnak tárolni, teljes biztonságban,
bárhonnan hozzáférhető módon.
4. Végső, de nem utolsó sorban, vigyázzunk a programok letöltésénél és azok telepítésénél!
Sok programra szükségünk van, amik sajnálatos módón
magukkal hoznak egyéb nemkívánatos alkalmazást, vagy rendszerbeállítást. Ilyenkor figyelmesen olvassuk el az útmutatókat,
ne használjuk az alapbeállításokat, mert felébredhetünk, hogy
egész mást értünk el, mint amit szerettünk volna.
5. Ráadás: ha tényleg zátonyra futottunk, keressünk meg egy
rendszergazdát, mielőtt nekifognánk bármit telepíteni.
// Z.-Ballai-Fokt Zoltán
Olvasóink kérdéseire, vagy az újság hasábjain,
akár a címemen válaszolok: ballaifokt@yahoo.com

FAKANÁL
HÚSGOMBÓC MÁRTÁSBAN, TÚRÓS GALUSKÁVAL
Összetevk:
Gombóchoz:
Fél kiló darálthús, 1 fej hagyma, 2 dl tejföl, 1 evőkanál liszt, 1
kanál zsír, só, pirospaprika, 1 tojás, majoránna
Galuskához:
40 dkg liszt, 20 dkg morzsolt túró, 3 tojás, só

zet adunk, hogy közepesen lágy galuskatésztát kapjunk. Bő,
lobogó, sós vízben kifőzzük, leöblítjük.
Tányérra szedve a galuskát, s rápakolva a mártásos gombócot, száraz fehérborral tálaljuk.

JÓ ÉTVÁGYAT!
// Z.-Ballai-Fokt Zoltán

Elkészítés:
A darált húst a tojással, sóval, piros paprikával, és
majorannával összegyúrjuk és gombócokat formázunk belőle. Pörköltalapot készítünk az apró kockára vágott hagymából, zsírból és egy kevés pirospaprikával megszórjük,
felengedjük 2-3 deci vízzel, és ebbe helyezzük bele az elkészített gombócokat.
Ízesítjük sóval és még majoránnával. Puhára főzzük (főzési idő kb. 10-15 perc). Ha kész, a lisztet elkeverjük a tejföllel
besűrítjük, összeforraljuk, és készen van.
Közben elkészítjük a galuskát. A hozzávalókhoz annyi vi-
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7. oldal

» ZÚG MÁRCIUS «
Zúg Március címmel szervezi évi rendszerességgel a ditrói
lg. Takó János cserkészcsapat a hagyományos rendezvényt,
amelynek célja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
eseményeinek megismertetése a gyerekekkel. Az idén két korcsoportban szervezték meg a versenyt.
A kiscserkészek a máscius 15-i eseményekről, a magyar forradalom kitöréséről és a 12 pontról szerzett tudásukat
mérték össze, a cserkészek az 1849. augusztus 13-i, világosi fegyverletételtől az
1867-es kiegyezésig terjedő időszakről
kellett referáljanak. A kiscserkészek
négy négyfős csapatban mérték össze
tudásukat, míg a nagyobbak öt háromhárom versenyzője mérte össze tudását.
A borszéki csapatot Balázs Mária, Debreceni Paula, Cărpaci Dominik és Straff
Amana 4. osztályos kiscserkészek alkották. Ők kvízkérdésekre kellett válaszoljanak, illetve fejtörők, meg szónoklás
szerepelt a feladataik között. A verseny
második szakaszában Kossuth-nótákat
és dalokat énekeltek, illetve új énekeket
tanultak. Gratulálunk a borszéki kis-

cserkészeknek, hiszen tudásuk révén ők nyerték ezt a vetélkedőt. Köszönjük Fazakas Gabrialla tanítónőnek a felkészítésben
nyújtott segítségét.
// Farkas Aladár

» VÁROSI

» BORSZÉK KUPA,

TEREMLABDARÚGÓ

TEREMLABDARÚGÓ

BAJNOKSÁG

«

Borszék város Polgármesteri Hivatala április 30-án megszervezte az idei év első teremlabdarúgó bajnokságát, amelyre
négy borszéki csapat nevezetett be: Yung Boys, Old Boys, Juventus és Borszék. A mérkőzések eredményei: Old Boys- Yung
Boys 0-1, Juventus-Borszék 3-0, Old Boys- Juventus 0-0, Yung
Boys- Borszék 2-0, Borszék- Old Boys 1-4, Juventus- Yung Boys
0-2. A bajnoki címet a Yung Boys nyerte 7 ponttal, második lett
az Old Boys 4 ponttal (+2 gólaránnyal) és a 3. a Juventus szintén
4 ponttal (+1 góllal). Köszönet Fazakas Csabának a szervezésért
és Antal Károlynak a tájékoztatóért.
// Farkas Aladár

TURNÉ

«

Március 16-án Borszéken szerveztek egy teremlabdarúgó turnét, amelyen hét csapat vett részt: Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Tölgyes, Holló és Borszék (3 csapat).
A szervezők a helyi Polgármesteri Hivatal, a Borszéki
Ifjúsági Fórum és a borszéki Yung-Boys minifoci csapat.
Egész napos turné volt, lévén, hogy mindenki mindenkivel
játszott (21 mérkőzés).
A tornát a maroshévízi Madularii csapat nyerte 14 ponttal és +22 góllal. Második lett a tölgyesi Reál csapat, szintén
14 ponttal, de gyengébb gólaránnyal (+16). A dobogó harmadik fokára a gyergyószentmiklósi Barszalona csapata került
12 ponttal.
A
torna
gólkirálya
a
maroshévízi Valla István lett 10
góllal. A legjobb kapus címet a
gyergyószentmiklósi Antal István
kapta, míg a legjobb játékos címet a tölgyesi Gál Vilmos. Szép és
hasznos kezdeményezés. Reméljük,
hogy máskor is megszervezik.
(Köszönet Antal Károlynak a
tájékoztatóért).
// Farkas Aladár

8. oldal
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GYÁSZJELENTÉS

»H

ÚSVÉTRA KÉSZÜLŐDÉS

PILLNATAIBÓL

«

95 éves korában, papságának 70. évében, szentségekkel ellátva, 2013. március 11-én a Szent
Erzsébet Öregotthonból az Örök Hazába távozott

Ftisztelend Msgr. Orbán
László pápai prelátus,
nyugalmazott esperes-plébános, aki nyugdíjas
évei alatt Borszéken is élt és alkalmanként prédikált. Mindig élmény volt hallgatni a hívekhez
intézett gondolatait, intelmeit. Úgy tudott szólni
a gyülekezethez, hogy azt éreztük: mindenkit külön-külön, személyesen szólít meg. Szerencsések
vagyunk, hogy ismerhettük.
Végrendeletében így ír: „Mint szüleimnek 14
gyermekéből a 12-ik, az élet viszontagságai ellenére boldog voltam és vídám. Visszatekintve korai
árvaságomra, a nélkülözésekre, a megaláztatásra,
a vereségekre, melynek keserűségét mindig a jól
végzett munka öröme édesítette meg, nem találok
szavakat, melyekkel kellőképpen megköszönhetném a jóságos Istennek a munkakedvet, az erőt,
az egészséget és az örömteli lendület kegyelmét, a
jókedv ajándékát. Megköszönöm a híveimnek soksok imádságát, szeretetét és türelmét.”

Készül a hímes tojás

Végrendelete szerint a gyergyóremetei régi templom – Hősök emlékműve szomszédságában helyezték örök nyugalomra, ahová borszéki hívei és
tisztelői is elkísérték.

ANYAKÖNYVI HÍREK
INFORMAŢII DE STARE CIVILĂ
Születések – Naşteri
Vas Carina Fabiana
2013.01.04.
Vas Raul Ionut
2013.01.04.
Vas Flavia Angela
2013.01.04.
Kovács László Lóránd
2013.01.18.
Péterffy Hanna Kriszta
2013.02.20.
Bereczki Árpád Eduárd 2013.03.08.
Gratulálunk! Isten éltesse őket!
Elhalálozások – Decese
Péter Iosif
1950.02.12. - 2013.02.09.
Marcu Ioan
1941.11.25. - 2013.02.10.
Vild Ferenc
1945.04.13. - 2013.02.24.
Blaga Ianka
1914.10.20. - 2013.02.28.
Őszinte részvétünk! Nyugodjanak békében! Condoleanţe!

A nagymester és tanítványai

