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A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XIII. évfolyam 1. szám 2009. január

Ajándék
Mint őszrózsák késő bíborát,
mint tétovázó visszapillantását,
mint sürgetést a férfikor határán,
utolsó szüret márkás színborát:
fogadja szolgám, küldönc kis szonettem!
Küldök a nyárból félretett eget,
sarkán egy drága, ritka bélyeget,
melyet nem loptam s nem pénzen szereztem:
fogadja halhatatlan lelkemet!
A test veszendő, nem lesz jó magának
és benne csúnya démonok tanyáznak.

Ünnepek után

Borszéken a téli turizmus már régóta csak a karácsonyi ünnepekre, de in
kább újévre korlátozódik. Már csak az öregek és nagyon öregek emlékeznek az
egész évben üzemelő fürdővállalatra, mely a téli hónapokban felkészült nem
csak a vendégek ellátására, de szórakozási igényeik kielégítésére is. Kölcsönzött
sílécet, szánkót, kirándulásokat szervezett. Az esti zenés vendéglői vacsora, tánc
zárta a programot.
Ma másként fest Borszék téli kínálata. Erre is csak pár napig, Szilveszter előtt
és után van vevő. Akkor viszont van. A november végén már világ- és ország
szerte dúló pénzügyi válság ellenére is szinte minden helyet el lehetett adni. Szó
val volt vendég. Megélénkült Borszék, az emberek élvezhették a szép telet, a csi
korgó havat, az üzletek tele voltak vásárlóval, szépen ki is ürültek. A kivilágított
városban ünnepi hangulat, Szilveszter éjjelén szóltak a petárdák, folyt a forralt
bor, durrogtak a pezsgős üvegek, köszöntötték az újévet.
Mindenki ünnepelt. Ünnep után aztán ki-ki megvonta a mérleget. Mit ka
pott a pénzéért, illetve munkájáért. A vendéglátót a bevételen kívül az is érdekli,
mennyire voltak megelégedve a vendégei, jó vagy rossz hírét viszik-e tovább?
Visszatérnek-e, küldenek-e másokat? Az interneten böngésztem a véleményeket
és... egyáltalán nem örvendtem annak, amit ott olvastam. Bár mindenki nagyon
igyekezett mindent megtenni azért, hogy a kedves vendég jól érezze magát, úgy
tűnik, az egyre nagyobb igényeket nem elégítettük ki maradéktalanul. A ven
dég szórakozni akar. Főleg ami a szabadidő eltöltését illeti, vagyunk adósok. Az
egyetlen lovasszán (örömmel nyugtáztuk, hogy elindult), mely napi 4-5 alka
lommal szánkóztatta a vendégeket, kevésnek bizonyult. Elkelne még pár ilyen
közlekedési eszköz.
Nagyon hiányzik egy komoly sípálya, a hozzátartozó felvonóval és szolgál
tatásokkal. Eszembe jut a város vezetőségének az az ígérete, hogy munkáját a
problémákat megoldó bátorság és akarat, és nem a rendeletek, törvények szö
vevényében óvatoskodás fogja jellemezni. (Ennek kapcsán szó volt a sípályáról
is...). Kívánom, hogy a 2009-es esztendő eredményekben és elégedett vendégek
ben legyen gazdag! Mindannyink örömére és hasznára.
Kolbert Tünde

Ajándék önnek olcsóbb nem lehet.
A tűnő lomb is lelke volt a fának
s ölébe hull a földnek, asszonyának.
Kamenitzky Antal

Y
Mint vadmadár
Akit csak egy élettel koronáztak,
az már, lélekben, felszentelt király,
ünnepnapon is munkálkodni jár,
de minden napja ünnep és alázat.
A bűneit is méltósággal hordja,
ha elkerülni vétket nem lehet
vagy ellene már semmit nem tehet.
Vezeklek érted, megbánlak naponta,
de nem tagadlak, töviskoronám,
Úgy hordozlak, mint bőrömön a szeplőt,
mint a csiga törékeny otthonát.
Csikorgatlak, mint gyermek a kereplőt
s a fájó hang kicsordul, mint a vers.
Mint vadmadár felettem úgy ívelsz.
Kamenitzky Antal
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Havi interjú Mik Józseffel, Borszék város
polgármesterével

Milyen tervekkel vágunk neki a 2009es évnek?
Mik József: Elképzeléseink 2009-re
megvannak, de véglegesíteni csak a költ
ségvetés megszavazása után tudjuk. Sorol
nám a legfontosabb terveket, elképzelése
ket: A közvilágítási költségek kifizetésének
3. évében vagyunk, egymilliárd lejt kell tör
lesszünk az idén. A tavasszal induló Borvi
zek útja projektre öt milliárd lejt szántunk.
Ennek a beruházásnak kétéves futamide
je van. Már a tavaly kifizettünk 1,8 milli
árd lejt előlegként. Folytatni szeretnénk a
járdajavítást, illetve a Hévízi úton is meg
szeretnénk építeni a járdát, mert a közle
kedés életveszélyes azon a szakaszon. Az
újonnan épülő tömbház lakások infrast
ruktúrájának elkészítésére is terveztünk
kétmilliárd lejt. Egy önálló transzformá
torállomásra van szükség, ami sokba ke
rül. Az ANL tömbház a nyár folyamán ke
rül átadásra, addig az önkormányzatnak is
végeznie kell a vállalt infrastruktúrával. A
szociális tömbházakat is szeretnénk foly
tatni az idén, remélem újabb pénzösszeget
sikerül szereznünk az idei évben is. Az Új
utcában a tavaly kiosztottunk 11 házhe
lyet, ennek az infrastruktúráját is bizto
sítanunk kell. Az új sípályára szeretnénk
nagyobb összeget fordítani, 2,67 milliárd
lejt kell valószínű, kifizessünk a területért.
Ezt jövő télre el szeretnénk készíteni, hi
szen látjuk a szomszédos Maroshévíz ese
tében, hogy ez vonzza a turistákat. A Kul
túrház felújítására is letettük a pályázatot,
remélhetően minél hamarabb neki tudunk
fogni. Az Országos Fejlesztési Ügynökség
jóvoltából nekifogunk a város szennyvíz
hálózatának felújításához, ehhez viszont
20 milliárd lej kölcsönt kell felvegyünk, az
önrész biztosításához. Ha a költségvetés
engedi, folytatni szeretnénk a Polgármes
teri Hivatal épülete hátsó szárnyának a be

fejezését, ahol vendégszobákat szeretnénk
kialakítani. Az ipari cikkeket árusítókat,
felköltöztetjük Felsőborszékre, ahol a pia
cot korszerűsítjük. Alsóborszéken megma
rad a zöldség- gyümölcspiac. Dönteni kel
lene a régi polgármesteri épület sorsáról.
Lebontódik, vagy felújítódik. Így tovább
nem maradhat. Parkosítani kellene ezt a
zónát. Az idei évben hangsúlyt fektetünk
a különböző tanulmányok elkészítésére,
úgymint a Kezelőbázis előtanulmánya, a
Kerekszék Turisztikai Park előtanulmá
nya, a meglévő sétányok felújítására terv, a
városarculat megtervezése. Reméljük lesz
pénz ezeknek a terveknek a kivitelezésére.
Az idén szeretném, ha elindítanánk
városunkban is a tömbházlakások hőszi
getelését célzó programot. Ez egy több
éves folyamat, de ha a lakószövetség és a
tömbházlakók partnerek erre, akkor az
önkormányzat minél hamarabb megkez
dené a tervek készítését.
Határozottabb fellépés lesz az önkor
mányzat részéről az omladozó félben lévő
épületek tulajdonosai felé. Szigorítani fog
juk az építkezési feltételeket az üdülőtele
pen, nem engedjük meg bármilyen építke
zési stílus alkalmazását, bármely építkezési
anyag használatát a tetőfödésnél és akár
mely szín használatát sem. Vigyáznunk
kell a Borszéket jellemző, XIX. századi
építkezési stílusra, ezért a meglévő épüle
tek újraépítésénél is valamint az újonnan
építendőknél is megköveteljük ezek betar
tását. Éppen ezért rendeltük meg a fürdő
telep arculattervét is, amelyet a tavasz fo
lyamán vitelez ki egy kolozsvári cég.
A tavasztól alkalmazni fogjuk azt a
tanácshatározatot is amely az állattartást
szigorítja a fürdőtelepen valamint a tömb
házak körül. Meg fogjuk követelni a rend
és tisztaság betartását minden lakostól és
a városban működő cégtől, éppen ezért

márciustól kezdődően egy köztérfelügye
lő fogja járni a várost, először felszólítá
sokkal próbáljuk jobbra bírni a környezet
szennyezőket, majd büntetéssel.
Az idei évben újabb munkálatokat in
dítunk el, újabb terveket fogunk készíteni
és több pályázatot szeretnénk letenni.
Melyek a 2009-es év legfontosabb
eseményei?
Mik József: Túl vagyunk a Böllérna
pon, jelen volt Zákányszék, Pilisvörösvár,
Gyergyóalfalu és Borszék, a Borvízkupán,
amelyet Bükkhavason kellett megrendez
ni. Sajnos a kutyaszán fogathajtó versenyt
az időjárási viszonyok miatt halasztani
kellett. Következik a Lőrinc Pál kupa és
a Hóünnepély. A nyári rendezvények kö
zül megemlítem a Turisztikai szezonnyi
tást, az Ifjúsági Napok megszervezését, a
Borszékről elszármazottak Találkozóját
(július 19.), a Borszéki napokat és a Szent
István búcsút. Különböző sportrendezvé
nyek: asztalitenisz bajnokság, lábtenisz
bajnokság. Az év vége felé megszervezzük
a Katalin-bált, az adventet, a Mikulást, ka
rácsonyt, utcai Szilvesztert.
Melyek az elmúlt egy hónap fonto
sabb eseményei, megvalósításai?
Mik József: Megszerveztük a ka
rácsonyi ünnepeket, utcai Szilvesz
tert. A legfontosabb, hogy bejegyeztük
a Balneoclimaterca-Gyógyfürdő Rt-t,
amelynek 97 %-os részvényese az önkor
mányzat, megkötöttük a szerződést az Or
szágos Ásványvíz Társasággal, a borvíz
használatra. Az Aquaprofit március 15-ig
elkészíti az előmegvalósíthatósági tervet a
Kezelőbázisra, ami alapján megkezdjük a
befektetők feltérképezését, Borszékre csa
logatását.
Bátor és szép tervek, amelyek meg
valósításához kívánok sok sikert!
Lejegyezte, Farkas Aladár

Óesztendő búcsúztató

Mik József polgármester december utolsó hetében összehívta a tes
tületet, ahol egy rövid összefoglalót tartott az elmúlt hat hónap történé
seiről. Kiemelte a megvalósított beruházásokat:
– Sportcsarnok 25 milliárd régi lej értékben, amiből 3,5 milliárd lejt
a város fizetett,
– az ANL lakások 60%-ban készen vannak, már 12 milliárd lejt el
költöttünk, ebből 1,8 milliárd az önrész,
– ha nehezen is, de sikerült elintézni az Iskolabuszt,
– Járda- és útjavítás,
– az alsóborszéki Központ modernizálása,
– A Hősök sírjának rendbetétele, 40 millió lejjel támogattuk,
– A ravatalozó befejezése,
– A Terelőút modernizálása, 35 milliárd lejbe került,
– Az Iskola külső hőszigetelése 2,5 milliárd lej értékben,
– A Borvizek Útja projekt elkészítésére kifizettek 1,8 milliárd lejt,
– A szennyvízhálózat felújítására, kifizettünk 19 milliárd lej önrészt,

Az adót magánszemélyektől 88%-ban, míg a cégektől 85%-ban tud
tuk beszedni, kintlévőségünk van 2,5 milliárd lej, főleg a volt SCAT és a
Bányavállalt tartozásai.
A város idéni költségvetése 58 milliárd lej volt, de ebből csak 20
milliárd a helyi megvalósítás, a többit megyei vagy országos leosztásból
kaptuk.
Az idén 84 pályázatot készítettünk, amiből 26 sikeres pályázat.
Összegezve, egy jó évet zártunk!
Ennek örömére és a közelgő karácsonyi ünnepekre való tekintettel
koccintottunk egy pohár pezsgővel, kívánva egy jobb, eredményesebb
évet.
A találkozó és megbeszélés rangját emelte a László Tibi vezette Mű
vészeti Népiskola növendékeinek ünnepi koncertje, amivel meglepték a
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat alkalmazottjait, tisztségvise
lőit. 					

Farkas Aladár
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Az újév első portyája

észre a hegyoldalban, amint mozdulatlanul bennünket figyeltek.
Sajnos a távolság miatt, nem tudtunk használható fényképet ké
szíteni róluk, de így is nagy volt az örömünk. Közben kezdtünk
megéhezni, ezért száraz ágakat kerestünk, hogy tűzet gyújtsunk.
Sajnos ez nem járt túl sok sikerrel, mert olyan hideg volt, hogy
inkább az otthonról hozott szendvicseket ettük meg, nem pedig
a sült húst, szalonnát. Félórás pihenő után folytattuk utunkat, be
érve a Kisbeszterce völgyébe, innen már napsütésben haladtunk
tovább. Kiérve a Főútra, Borszék felé vettük utunkat, de még
megálltunk egy filagóriánál, ahol csorgó is volt. Megpihentünk,
újból ettünk, ittunk, majd nekivágtunk a 6 km-es útnak. Kora
délután már otthon is voltunk. A hideg ellenére is jól éreztük ma
gunkat. Kár, hogy a többiek nem tartottak velünk.
Krónikás, Puskás Anasztázia

Január 10-én, reggel 9 órakor, csikorgó hidegben indult első
portyájára az az őrsnyi gyerek (cserkész és zöld szíves), aki nem
rettent el a nagy hidegtől. Az úti cél Hollósarka volt, az erdőn
keresztül. Elindultunk a Hétvezér sétányon felfelé, útközben egy
kutya is mellénk szegődött, és kutyahűséggel kísért egész nap.
Fülesnek kereszteltük. Elhagytuk a „négycsillagos tavat”, majd
érintve a Hétvezér víztározót, letértünk a Kupás patakára, ahol
jó 30 cm-es hóban ereszkedtünk lefelé, csodálatos környezetben,
közben a hóban próbáltunk állatnyomokat azonosítani. Két al
vó csemetekertet is láttunk, meg egy pisztráng tenyészetet, ami
viszont, ebben a nagy hidegben is üzemelt. Az őr állítása szerint
három hal egy kg-ot nyom. Szép példányok lehetnek. Beeresz
kedve az Asszony patakba, három szép szarvastehenet vettünk

Kalendárium
245 évvel ezelőtt, 1764 vízkereszt hajnalán kezdte el a
hatalom a Madéfalvára összegyűlt székelyek mészárlását. A
szomorú esemény, mint Siculucidium, azaz székely öldök
lés maradt meg szűkebb hazánk, Székelyföld történetében.
Mintegy 400-ra becsülték az áldozatok számát. Az öldök
lést követően több ezren hagyták el szülőföldjüket és me
nekültek Bukovinába.
90 éve, január 27.-én halt meg Budapesten Ady Endre.
A Nemzeti Múzeum előcsarnokában ravatalozták fel, in
nen kísérték végső nyughelyére, a Kerepesi temetőbe.
435 éve született és 375 éve, januárban halt meg Szenci
Molnár Albert a humanista protestáns irodalom kimagasló
alakja. Bethlen Gábor fejedelem kérésére magyarra fordí
totta Kálvin Institutióját. Életének fő célja volt, hogy a pro
testantizmus szellemi közkincsét a magyar reformátusok
nak közvetítse. Magyar-latin és latin-magyar szótárt hozott
létre, zsoltárokat fordított, földrajzi, történeti, mitológiai és
tudományos szómagyarázatait enciklopédiaként lehetett
használni. Sokat utazott, tanult, élete jelentős részét kül
földön, Németországban töltötte, de megfordult Svájcban,
Hollandiában, Prágában, Itáliában is. Utolsó éveiben Ko
lozsváron élt, itt halt meg pestisben.
20 éve, január 22.-én halt meg Weöres Sándor, a XX.
századi magyar irodalom egyik legnagyobb költője. Gyer
mekversein nemzedékek nőttek fel (Bóbita, Ha a világ rigó
lenne). Műfordítóként is kivételes teljesítményt nyújtott.
Összeállította: Kolbert Tünde

Utcai
Szilveszter

Már évek óta meghonoso
dott az a szokás, hogy éjfél kö
zeledtével a város apraja-nagyja
kivonul az alsóborszéki Emlék
parkba, ahol karácsonyi zene,
ünnepi díszvilágítás, gyönyörű
karácsonyfa várja az óeszten
dő búcsúztatókat. Pontban 24
órakor a polgármesteri hivatal
szervezésében elkezdődött az
óévbúcsúztató tűzijáték. Perce
ken keresztül pufogtak a hango
sabbnál hangosabb és látványo
sabbnál látványosabb petárdák, csillagszórók. Kézfogások, ölel
kezések, puszilózások kíséretében kívántak egymásnak boldog
új esztendők barátok, ismerősök. A szomszédos vendéglőkből is
kijöttek a vendégek, és bekapcsolódtak az önfeledt mulatozásba.
Az ingyenes forralt bor, még melegebbé tette a hangulatot. Több
órán keresztül tartózkodtak a köztéren, örvendezve egymásnak
meg az újévnek. Szép hagyomány.
Önfeledten töltötték a Szilveszer éjszakát az üdülőtelepre ér
kező vendégek a város három éttermében, a Borozóban, az In
tim kocsmában, a Discoban és a város tucatnyi panziójában. Az
utolsó napokban hullott hó kellő hangulatot biztosított erre az
alkalomra.
Farkas Aladár
U.i. a Rikiben 145 lej volt az egyszemélyes szilveszteri jegy ára.
Pótszilveszter, január 31-én a Borozóban 25 lej/személy.
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Böllérnap Borszéken • Böllérnap Borszéken		

DISZNÓVÁGÁSBÓL
JELES

Két év telt el azóta, hogy ugyanennek
az újságnak a hasábjain feltettem a költői
kérdést a Zákányszéki Böllérnapok kap
csán, hogy mikor lesz ilyen Borszéken
is. Azon a rendezvényen, amiről akkor
tájékoztattam, velünk volt magyarorszá
gi testvértelepülésünkön a mostani pol
gármester, Mikk József, és bizakodó mo
sollyal közölte, hogy hamarább, mint hin
ném. Volt abban a kijelentésben egy kis
merészség, vakmerőség na meg fiatalos
bizakodás, volt azonban egy bizonyosság
is, amit akkor velünk nem közölt, mégpe
dig az, hogy ha polgármesterré választják
és elkészül a Sportcsarnok, Borszéken is
lesz böllérnap. És lett.
Január harmadik hetének közepén
kaptam a telefonhívást, hogy ha ráérek,
szívesen látnak szombaton reggel hétkor

a borszéki böllérnapra. Természetesen el
fogadtam a meghívást és, ha nem is hétre,
de nyolcra kiérkeztem az új sportcsarnok
elé. Ott már nagy volt a nyüzsgés-forgás,
mind a négy hízó szépen meg volt perzsel
ve és megpucolva, épp a szalonna megvá
gására érkeztem, természetesen Farkas
Aladár barátom és a polgármester disznó
vágó pálinkával fogadott engem is, hiszen
a szalonna megvágása előtt mindenkinek
pálinkát kell innia, hogy a kés jól vágjon,
na meg hogy utólag a szalonna meg ne
avasodjon.
A négy disznó körül négy csapat
(Alfalu, Pilisvörösvár, Zákányszék és Bor
szék) szorgoskodott, természetesen mind
a négy külön-külön módszerrel dolgozott,
úgyhogy kapkodhatta a fejét a fotós ha
meg akarta valahogy a fejek között és fölött
örökíteni az eseményt. Közben szorgos lá
nyok, asszonyok, mind a helyi polgármes
teri hivatal munkatársai, forralt borral, te

ával, kávéval kínálták a jelenlévőket. Elég
szép számban jelentek meg borszékiek
ezen az eseményen. Jó volt együtt látni fi
atalt és nyugdíjast, alsó- és felsőborszékit.
Érdeklődésemre, Mikk József polgármes
ter elmondta, hogy ezen az eseményen
meghívás nélkül bárki részt vehetett, a
körbekínált pálinka, bor, kávé és tea in
gyenes volt, a „közösből” jött ki. Mi is volt
ez a „közös”? Az önkormányzati képvise
lők felajánlották egyhavi fizetésüket erre
az eseményre, ebből vették meg a hízókat
(az alfalvi csapat hozta a magáét). A disz
nóvágáshoz szükségesek is innen kerültek
ki, természetesen mindegyik csapat hozta
a maga módszeréhez szükséges fűszereket.
A példás összefogást bizonyítja az is, hogy
a vendéglátók térítésmentesen szállásolták
el a csapatokat, Demián Géza szintén díj
mentesen bocsátotta rendelkezésre ven
déglőjét a vacsorához, ahol Fazakas Csaba

és Nagy Nándor zenélt megállás nélkül
(még vacsorázni sem álltak meg) szintén
díjmentesen. Na de térjünk vissza a serté
sek feldolgozásához. Mint már mondtam
mindegyik csapat egyéni módszerrel és
ízesítéssel dolgozott, így nem csoda, hogy
nekünk, „szájtátiaknak” mindegyre egyik,
vagy másik csapat felkínált egy kis finom
bőrt, sült májat, rántott vért, vagy meg
kellett ízlelnünk a kobászhúst. Ezek közé
aztán ment a forralt bor, tea, savanyúság.
Mint régi borszékinek, jólesett együtt lát
ni ennyi embert, akik nem szükségből,
hanem mint régen, barátságból, össze
tartásból vannak együtt. Elbeszélgettem
régi barátaimmal, akiknek egy része már
nyugdíjas és akik szeretnének egy nyugdí
jas klubot létesíteni. Szó szót hozott és ott
helyben megállapodtak néhányan, hogy
létrehozzák a klubot, Farkas Aladár taná
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Böllérnap Borszéken • Böllérnap Borszéken •
csos pedig megígérte, hogy segíteni fog
a szervezet bejegyzésénél. Remélem még
az idén tudósítani fogok az új nyugdíjas
klubról.
Mint említettem, egész délelőtt „csi
pegettünk”, de mégis jólesett, amikor te
rített asztalhoz, friss tokányhoz hívtak a
lányok, asszonyok. Már elmúlt dél, mire
leültünk, de a nagy adag tokánnyal nehe
zen tudtunk megbirkózni. Ezen az ebéd
nek is beillő reggelin bárki jóllakhatott
térítésmentesen.
A vacsora, amelyen már csak a meg
hívottak vettek részt, csak hab volt a tor
tán. Amint azt már említettem, a FazakasNagy kettős kitűnő hangulatot teremtett, a
vacsora kiváló volt, amit mindenki ízlése
és befogadó képessége szerint öblögethet
te le a legjobb italokkal.
Azzal az örömteli érzéssel távoztam
erről a kis ünnepségről, hogy végre, Bor
széken is megmozdult valami. Ezt a vala
mit fiatal, ambíciós polgármesterünknek
a javára írhatjuk, remélem lendülete nem
fog elveszni a mindennapok akadályai
ban.
Ivácsony József

lemészárlása és feldolgozása nem gyerek
játék. Pirkadatkor gyülekeztek a csapatok,
no meg a kíváncsi lakosok, akik már talán
évek óta nem vágnak disznót, de emlé
kezetükben ott él a valamikori disznóvá
gások emléke. A disznófogó pálinka, és a
tepertős pogácsa mellett folyt a lelki felké
szülés. Amikor már látni is lehetett, sor
ba lekerültek az áldozatok az autóból, és a
magyarországi csapatok, az EU-s normák
nak megfelelően pisztollyal kábították el a

macikat, majd azután szúrtak. A székely
földi mészárosok hagyományosan ölték le.
A feldolgozás is tájegységenként változik.
Ezt nyomon követhette bárki, aki kíván
csi volt rá. A mészáros tokányból jutott
mindenkinek, akinek türelme volt kivárni
azt. Ízletes falatok kerültek terítékre. Este
az Intim étterem biztosította a helyszint
a disznótoros vacsorához, Fazakas Csaba
és zenekara húzta a talpalávalót hajnalig.
Igazi farsangi hangulatban zajlott le a má

Böllérnap

Hagyományt lehet ápolni, ha van, ha
pedig nincs, akkor kell teremteni. Ezt tette
Borszék is. A már kihaló félbe lévő disz
nóvágást elevenítik fel, immár második
éve. Erre a látványos és hangulatos ren
dezvényre beneveztek a testvértelepülések
közül Pilisvörösvár és Zákányszék, illetve
Gyergyóalfalu és Borszék csapatai. Csapat
munka ez, mert egy 150-200 kg-os sertés

sodik borszéki böllérnap. A szervezésben
besegített a Vendégvárók Szövetsége, aki
ingyen biztosította a szállást, az önkor
mányzati képviselők, akik megvásárolták
3 disznót (az alfalviak otthonról hozták a
vágnivalót), a Polgármesteri Hivatal alkal
mazottjai, akik aktívan kivették részüket,
úgy az előkészületi munkában, mint a le
bonyolításban.
Vasárnap, aki még bírta a strapát, az
a Bükkhavasra kirándult, ahol gyönyörű
környezetben eltölthetett egy fél napot.
Itt mondunk köszönetet a helyi terepjáró
autósoknak, akik besegítettek a vendégek
szállításában. Nemcsak hagyományápolás
szempontjából jók ezek a rendezvények,
hanem kapcsolatépítés, kapcsolattartás
végett is.
Farkas Aladár
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Köszönetnyilvánítás

Fájdalommal megtört szívvel emlékezünk 2008
december 7.-ére, amikor a kegyetlen halál elszólí
totta közülünk szeretteinket: Moldován Luchiant,
Drugă Lucicat és Krammer Ritát. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes.
Egyben köszönetet mondunk mindazoknak,
akik fájdalmunkban mellettünk voltak, vigasztalni
próbáltak, anyagilag és erkölcsileg is segítettek.
A gyászoló család

Mosoly
Egyszer, nagyon-nagyon régen,
amikor az Isten egy pillantásra megálmodta a vilá
got,
igen, pont abban a pillanatban Rád is gondolt.
És elmosolyodott.
Örült neked.
Az Isten, már akkor hallotta
az összes gyermekkori gügyögésedet;
látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben,
és az első „a” betűt amit belerajzoltál az elemista
füzet csíkjaiba.
Isten tovább mosolygott,
és szívesen nézett téged.

Zaharia
Tanítónéninek
Bocsáss meg nekem Luta, de nem tudom el
mondani románul, amit érzek. Hiába erőltetem a
képzeletemet, nem tudlak elképzelni halottnak.
Magam elé idézlek, amilyennek ismertelek, kedves,
vidám, mókakedvelő kollégának. Komolyan vetted
a nevelési-oktatási munkádat. Sok tanuló köszön
heti neked, hogy becsületes, komoly és igényes fel
nőtt lehetett.
Túl hamar mentél el, nem adtál időt, alkalmat
senkinek, hogy halálodra csak gondoljon is.
Az az érzésem, hogy félbemaradt életet, életmű
vet hagysz magad után, hiszen állandóan tele voltál
tervekkel, ötletekkel. De ez most már így marad, és
marad a hiány, a betöltetlen űr.
Legyen pihenésed csendes, nyugodt, legyen
könnyű a föld, amely eltakar!

Isten veled!
A borszéki pedagógusok nevében,
Ballai Erzsébet

Ő már akkor előre látta
a durcás sértődéseidet,
a toporzékolós kiabálásodat,
a barátaid melletti kiállásodat,
az első szerelmes pillantásodat...
Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette.
És minden perced szépségéért előre lelkesedett.
Az Isten jól megfigyelt téged.
Megnézte a kezed, a vállad és a lábaidat.
Megnézte hátad ívét, gerinced vonalát,
csigolyáid alakját és erejét.
Ebben az ősrégi teremtő pillanatban,
őszinte szeretetből teremtett neked
egy pont a hátadhoz illő,
keresztet.
Amilyet senki másnak nem adott.
Rád nézett az Isten,
és tetszettél neki a kereszteddel.
Örömmel látta,
hogy mindaz, amit alkotott jó.
Búcsúzóul, még egy röpke mosoly erejéig visszapil
lantott rád, és
megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a
kereszted.
Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra
jössz,
akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred.
Mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban
megszeretett
a kereszteddel együtt.
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Valamikor a hatvanas évek végén, amikor már a Nyomdaipari Szakközépiskolába jártam egy, a szüleim tágabb társaságában el
töltött Szilveszter estéjén mondta volt nekem Ambrus Gerő bácsi, hogy „fiam, írd meg egyszer, hogy mi hogyan éltünk”. Ez jutott
eszembe most, amikor egy megbeszélésen az az ötlet támadt, hogy örökítsük meg azt a csodavilágot, ami sajnos letűnt. Hely
ségnevet nem írok, de ez már az első részből kiderül, hogy Borszékről van szó. Neveket sem írok, hiszen még sokan élnek az itt
megjelenők közül, csak keresztneveket használok, esetleg vezetéknév kezdőbetűvel. Visszaemlékezéseimet részletekben fogom
közölni, igyekszem legjobb emlékezetem szerint minden fontosabbat belefoglalni, de megköszönném, ha az illető időszakból
valamit kifelejtenék, vagy valamivel ki tudnák bővíteni, írják meg és egy borítékban tegyék be a könyvtárba. A kiegészítések azért
is értékesek, mert szeretnénk a végén kötetben is megjelentetni.

CSODAVILÁG A KÁRPÁTOKBAN
Szerencsésnek mondhatom magam, hisz egy olyan cso
dálatos környezetbe születtem bele, amelynél szebb csak a
költők képzeletében létezik.
A Keleti Kárpátok legszebb medencéjében, ahol hűs
fenyőerdők váltják a virágos, vadméhek által zsongott ka
szálókat, legelőket és ahol lépten-nyomon egészséget és fel
üdülést adó borvizek buzognak fel a földből, ott van az a
kisváros vagy fürdőtelep, ahol megláttam a napvilágot és
ahová legrégibb emlékeim fűződnek.
Maga a település idilli volt gyermekkoromban. A vil
lák szerényen de méltóságteljesen húzódtak meg a nagy
fenyők árnyékában, a fenyőligeteket kisebb-nagyobb rétek
váltották, ahol nyaranta önfeledt nyaralók élvezték a hava
si nap melegét, télen pedig a helyi gyerekek és fiatalok a
vendégekkel együtt síztek, szánkóztak kedvükre. A villák
ból mindenhonnan jól karbantartott sétányok vezettek a
széles „Főútra”, a városka széles sétányára, amely mint egy
tengely állt a fürdőtelep közepén. A fő sétány jobb és bal
oldalán szép sorjában álltak az üzletek, kiskorcsmák, cuk
rászdák, vendéglő és a sok étkezde, az úgynevezett kanti
nok, ahol a vendégek étkeztek. Na de egy kicsit elfutottunk,
az étkezés előtt van az érkezés. A sétány alsó felén, ahol
valamikor díszkapu állt (most ismét az áll néhány éve) volt
az autóbusz állomás, ahová szinte óránként érkezett egy,
akkor nagynak tűnő sárga Skoda busz tele vendéggel. Szor
gos hordárok szedték le a busz tetejéről a bőröndöket és
indultak nagy sebbel-lobbal a vendégelosztó iroda felé. Az
irodából udvarias és hozzáértő alkalmazottak irányították
az újonnan érkezetteket a kilencven villa egyikébe. A sé
tány közepe táján volt az orvosi központ, a volt Mélik szál
lóban, ahol a kezelésre érkezetteknek szakorvosok írták fel
a megfelelő ivókúrát (borvízből) illetve fürdőkezelést. Ez
utóbbiak nagy részét a Mélikhez közeli, szintén a közpon
ti parkot övező Centrál szállodában végezték. Akkoriban
úgy a vendégeknek, mint a helybélieknek a királysporton,
a labdarúgáson kívül lehetőségük volt tekézni, asztaliteni
szezni, röplabdázni, nagyokat kirándulni, télen pedig a sí
zésen kívül korcsolyázni, túrázni. Visszatérve a sétányokra,
mindegyik szépen gyomtalanítva volt, majd beszórták az e
célra kibányászott kalciumtörmelékkel, amellyel bővelked
tek a hegyek gyomrai. Így egy egész idényen keresztül szép,
sármentes sétányaink voltak a Díszkaputól a Bagolyvárig.
Igaz, nem is volt ahogy kigödrösödjenek, mert nemhogy a
sétányokon, de még a makadámmal megszórt autóúton is
alig járt gépjármű. Óvodáskorú gyermekként a zúgásukról
meg tudtam különböztetni a két ZISZ, két Molotov teher
autót és egy Chevrolet személyautót, amelyik a fürdőigaz
gató rendelkezésére állott.
A sétányokon egész délelőttös túrákat lehetett tenni a
Kossuth és Petőfi forrásokat érintve a Medve barlanghoz, az

Ősforráshoz majd a Jégbarlangot és Currie forrást érintve a
Bagolyvár szikláihoz. Mindezt az akkor még szinte érintet
len erdőkkel borított Közrez, Árkoza és Bükkhavas őrizte
méltóságteljesen. Az évszázados fenyőerdők közt tisztások
és málnavészek sokasága várta a gyerekeket és felnőtteket
egyaránt a sok zamatos gyümölccsel, szamócával, málná
val, kokojzával. Akkoriban még nem volt szégyen, úgy
mond másodrendű munka az erdei gyümölcs szedése. Az
emberek kisebb-nagyobb csoportokban jártak málnászni,
kokojzászni, ugyanis a mackóval akkor sem volt kellemes
találkozni, így a csoportok zaja, kurjongatása távol tartotta
a vadakat. Azért meg volt a csendes erdőjárásnak is a vará
zsa, de erről majd később.
Az emberek boldogok voltak. Az ötvenes évek végén
járunk, amikor a háborús sebek kezdtek begyógyulni, a
helybéliek akarva-akaratlanul tudomásul vették, hogy a
háborút elvesztették és egy új hatalom keze alá kerültek.
Akkor miért is voltak boldogok? Azért, mert elmúlt a hábo
rús veszély, mert mindenkinek akadt munka, aki dolgozni
akart. Az állam nagy hangsúlyt fektetett a dolgozók üdül
tetésére, így mindent megtett a fürdőtelepek jó működése
érdekében. Ezért írtam , hogy az emberek boldogok voltak
ebben a kis csodavilágban. A helybéliek, mert dolgozhat
tak, pénzt kereshettek és gyarapodhattak, a vendégek pedig
boldogok voltak, mert ha röpke két, vagy három hétre is de
eljátszhatták a nábobokat. Az itteni lakosok nem csak az
idegenforgalommal foglalkoztak. Akkor még működött a
szénbánya, nagy tömbökben vágták ki a travertint a felszí
ni fejtőben és már működött egy ásványvíz palackozó, de
nem a mai helyén, hanem valahol a Mélik és Remény szál
lók hátánál lévő területen. Nagyban folyt az építkezés. Új
borvízüzemet építettek, és mivel ennek a kapacitását már
a régi többszörösére tervezték, a kisvasutat fel kellet hoz
ni az üzemig, amelyhez egy nagy völgyhíd építésére volt
szükség. Ez a völgyhíd azóta is az üdülőtelep és a borvíz
szimbóluma lett. Ezen kívül az építőmunkásoknak bőven
jutott munka, hiszen az üzem „elfoglalta” az iskolát, így egy
új, nagyobb iskolát kaptunk éppen egy évvel azelőtt, hogy
először beléptem volna kapuján. Itt még nincs vége a szor
galmas építkezések leírásának, hiszen mint már fennebb
írtam, az emberek dolgoztak, gyarapodtak. Megkezdődött
az új, Kerek környéki lakóházak építése, jó pár évig nem
hallgatott itt el a kőműves kalapács és az ácsszekerce.
Első emlékeim még a tizenötös villából valók, ott lak
tunk és ugyanott volt nagyanyám villafelelős, akkori szó
használattal házmester. A villától virágos kert lejtett egy
csendesen csordogáló borvizes patak felé, a patak mellett
egresbokor sövény húzódott. Itt szoktam találkozni két
hasonkorú gyermekkel, egy fiúval és egy kislánnyal. De er
ről a következő számban.		
Ivácsony József
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Halló, itt vagyok...
Ha valaki még nem érte
sült volna róla: a 298/2008as törvény, (a Hivatalos Köz
löny I. 780-as számában
tették közzé 2008 november
21-én) értelmében 2009 ja
nuár 20-tól kezdődően az
összes távközlési társaság
(ROMTELECOM, RDS&
RCS, ORANGE, ZAPP,
VODAFONE, COSMOTE,
ZAPP, stb.) köteles hat hó
napon keresztül tárolni az
összes telefonbeszélgetést:
honnan, (milyen számról és
ki: név és cím) kivel (tele
fonszám, név, cím), mikor és
mennyit beszél. Ugyanez ér
vényes az SMS-ekre is: ki, ki
nek és mikor küldi ! Hat hó
napig ez is tárolandó. 2009
március 15-től az összes szol
gáltató (ROMTELECOM,
ORANGE, ZAPP, stb.) kö
teles hat hónapig tárolni az
összes elektronikus levelet
(e-mailt): ki-kinek, honnanhová (fizikai címmel), mikor
küldjük, mikor csatlakoz
tunk az internetre és mikor

kapcsolódtunk le.
Akkor már az is elkép
zelhető, hogy nyilvántartják
majd az internetes szörfö
zéseinket, ki keres magának
társat, ki, mikor, honnan,
hová rendel pl. repülőjegyet,
a cégek és magánszemélyek
interneten intézett üzleti
ügyeit. Csak próbálom el
képzelni, mi marad meg a
magánéletünkből? Finoman
szólva sem kellemes érzés
azzal a tudattal élni, hogy
figyelnek, életünk minden
rezdülése monitorizálva van.
Ez a törvény kísértetiesen
emlékeztet azokra az évek
re, amikor a telefonokba po
loskát ültettek be, és nagyon
sokan otthon vagy négy fal
között csak azt merték elbe
szélni, ami a Hargitában is
megjelenhetett volna. Nem
tudom, ezután telefonáláso
mat egy illedelmes „halló,
itt vagyok”-kal kezdjem-e,
vagy kívánjak a hallgatózók
nak „tiszta vételt”?
Kolbert Tünde

Sürgősségi tanácsülés
Septiben hívták össze a
2009-es év első tanácsülését.
Az ok, fizetést kell adni az em
bereknek, el kell indítani a be
ruházásokat. Nagyjából ezzel
magyarázta a polgármester a
sürgősségi gyűlés okát. Valóban
az alkalmazottak bére már így
is késésben van. Minden nap
késés, érzékenyen érinti az em
bereket, főleg télvíz idején, egy
karácsony és Szilveszter után.
Ezt mindenki megértette. A be
ruházási lista első 11 pontját is
elfogadta a testület, mert el kell
indítani a tervezést, megvaló
síthatósági terveket kell rendel
ni, pénz nélkül ezt sem lehet.
Viszont a márciust sem lehet
karba tett kézzel várni, amikor
esetleg jóváhagyott költségveté
sünk lesz. Addig a létező forgó
tőke alapjait lehet felhasználni,
mintegy 2 millió lej értékben.
Ebből közel 1,5 millió lej beru
házásra van szánva.
Az Önkormányzat elvi

döntést fogadott el arról, hogy
az idén eladott famennyiség
árát sípályaépítésre fogják hasz
nálni. A jelen testületi ülésen is
jóváhagytak 131 köbméter fa
higiénizálási munkálatokból
származó értékesítését.
A különféléknél szó eset
egy faőrleménnyel működő fű
tésrendszer esetleges megvaló
sításáról, amelyet egy osztrák
céggel közösen viteleznének ki,
és amelyik biztosítaná a Polgár
mesteri Hivatal, az Óvoda, az
Orvosi Rendelő, majd a Műve
lődési Ház fűtését.
Az újonnan átadott Sport
csarnokban fűtési gondok van
nak, a teremhőmérséklet tartó
san jóval 10 C fok alatt van.
Jövő hét végén megbeszéltük
a
disznóvágá
si ceremóniával kapcsolatos
tennivalókat
(böllérnap),
amelyre meghívást kaptak a
testvértelepülések is.
F. A.

A rendszerváltás két évtizede

2009. az évforduló éve. Lassan már két évtizede, hogy lezaj
lottak azok a bizonyos forró decemberi napok. Még az időjárás is
velünk tartott. Enyhe, szinte kellemes ősz volt. A tél is így kezdő
dött. Ezáltal kedvezett az utcára vonuló tűntetőknek. Egy olyan
eseménysorozat szem és fültanúi voltunk, amire még nem volt
példa, a rádiónak és tévének köszönhetően. Ezeknek a napok
nak, heteknek a történéseit eleveníti fel ez a politikai napló. A
hegyek közé elrejtett Borszék is a maga szerény módján részese
volt az eseményeknek. Itt nem voltak véres események, viszony
lag csendben zajlott a hatalomváltás. Két évtizedes távlatból
próbáltam betekintést nyerni az akkori eseményekbe. Egyrészt
dokumentumok alapján, másrészt a még élő szemtanúk vallo
másai alapján. Ezek a vallomások lehetnek ugyan szubjektívek,
mert belekeveredik a mindenkori politikai hovatartozásunk, de
a keresztkérdések nagyjából tisztázták az esteleges ütközéseket.
Sajnos az események szereplői közül már sokan nem élnek (12
személy). Ezért is tartom fontosnak megemlékezni a húsz évvel
ezelőtti eseményekről, mert az évek telnek, és egyre kevesebben
lesznek, akik még emlékeznek az akkor történtekre. E visszaem
lékezés mindenekelőtt hálaadás azok előtt, akik segítették a vér
nélküli rendszerváltást és részt vettek a történelem formálásában.
Ugyanakkor emlékeztető az utókornak, akik már csak a köny
vekből, szüleik visszaemlékezéseiből ismerik (ismerhetik) meg a
közelmúlt eseményeit. Nyilván, maradtak tisztázatlan kérdések,
amikre a választ majd a történészek megtalálják, ha akarják.
Ezúton felhívást intézünk olvasóinkhoz, hogy akiknek kedve
van megosztani a ’89-es eseményekkel kapcsolatos élményeit, vé
leményét jelezze a szerkesztőséggel, és hajlandók vagyunk segíte
ni véleményének megírásában és a Források hasábjain való köz
lésében.					
Farkas Aladár

Rendes havi tanácsülés

Január 22-én került sor az év második tanácsülésére. Ez alkalommal
is több fontos tárgya volt az ülésnek. Napirend előtt a testület kisebb vita
után jóváhagyta a fakitermelő cégeknek, hogy február hónapban a levágott
famennyiséget kitermeljék, elszállítsák. Ez ugyan ellentmond egy tavalyi ta
nácshatározatnak, de egy minden kompromisszumra hajlandó önkormány
zat erre is kapható.
Volt néhány formális határozat: adóhátrálékok törlése, természetes és
jogi személyeknek, adócsökkentés alacsony jövedelmű személyek esetében,
adományok elfogadása, az Iskolaközpont leltári értékének növelése a tavaly
elvégzett munkák árával.
A helyi adók és illetékek esetében csupán két esetben történt emelés: a
sürgősségi igazolások kiállításáért tíz lejt kell lepengetni és három nap alatt
kész az igényelt válasz, illetve a nehézgépjárművek esetében (12 tonna fölött)
plusz illetéket kell fizetni.
A testület jóváhagyta egy természetes személynek a terület megvásár
lását, amit már évek óta bérel, illetve megvásárolta, de az épület alatti terület
nem volt az övé. Most már az.
Az önkormányzati képviselők jóváhagyták a polgármester kiutazását a
szlovákiai Donavaliba, hogy a helyszínen dokumentálódjon a téli sportok
paradicsomában, és az ott tapasztaltakat Borszéken is gyümölcsöztesse.
Már három hónapja nem képes a testület dönteni a város ivóvíz szol
gáltatójának a sorsáról. Túl komplex a probléma, nehéz és felelősségteljes a
döntés. Ha majd megszületik a végleges határozat, ami egy újabb rendkívüli
tanácsülés témája, akkor részletesen tájékoztatjuk a kedves olvasókat.
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