
Mindig jusson időd
 nevetni, mert ez a lélek legszebb zenéje,
 olvasni, mert ez a bölcsesség alapköve,

 dolgozni, mert ez a siker ára,
 játszani, mert ez az örök ifjúság titka,

 szeretetet adni, mert gyógyítja az embert, azt is,
 aki adja, azt is, aki kapja,

 egy pillanatnyi mosolyra, mert ez az arc legszebb ékszere,
 és néhány kedves szóra, mert ezzel egymás

 számára könnyebbé tehetjük az életet.

A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XII. évfolyam 2. szám 2008. Február

Öreg bizánciak
Besétáltunk a tőrbecsalt jelenbe
(Imádkozzuk magunkat glóriássá ?!)
Vadásznak ránk friss hóban reggelente,
hogy trófeánkat felszegezve lássák...

Jövőnk, az nincs s feledni jobb a múltat.
A népmesék már nem küldnek királyfit.
A tünde fények mindenből kihulltak.
Máglyánk sötéten serceg, nem világít.

A részecskék a vonzásból kiléptek,
nem gyúrhatunk űrporból csillagot,
nem támasztunk már lajtorját az égnek.
Önbizalmunk szép csendben itthagyott.

Felcsipkedjük a morzsákat a földről
s nem vesszük el a felkínált cipót.
Öklünk, ha volt, már régen nem dörömböl.
Erőlködésünk ingünkkel kilóg.

Reccsenve lép a mondókánk falába,
igéink őrli percegőn a szú.
Száguldozásunk nem hal lóhalálba.
Harsány kiáltozásunk halk szavú.

A versünk zörgő szóvirággá hervad.
Zendítnénk nem fogyó magyar hitet
s a karnagyunk a hallgatásra jelt ad,
a kórus szomjas, kocsmába siet.

A lendület, ha bennünk megfeneklett,
nem bántjuk mások álság-nimbuszát.
A pártunk jóllakott állatsereglet,
ártalmatlan, mint hamvas mirtusz ág.

Iramlásunk csak gyors késelkedés.
Nem érik meg, mit érlelnénk, ha mernénk.
Csillagmesszi az ifjú hetykeség.
A gyávaságból szerveztünk szerelvényt

eltorlaszolva pályát és teret.
Hátunkon hordunk vemhes ördögöt. 
Kiizzadtuk, mi lelkiismeret
s vállunkra csapnak gazdag főnökök.

Leszünk románok mind, bizánciak,
csupán, mert mondják, földjükön lakunk.
Harminc ezüstöt csókunkért ki ad?
Egy vastag ágra kössük fel magunk !

2006. december. 17.     
Kamenitzky Antal

Ára: 1 lej

Nőnapra – nem csak nőknek
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Egy nyilvános költségvetési 
meghallgatás margójára

Sajnálom, hogy a januári számban 
megjelent kérdéseimre nem érkezett sem
milyen visszajelzés, egyesek csak „hüm
mögtettek” a cikk elolvasása után, de csak 
ennyi. Pedig annyi mindenről kellene és 
lehetne beszélni!

Na de ha nem is jöttek témajavaslat
tal, az adódott magától. Egy olyan hirdeté
sen akadt meg a szemem a februári hónap 
elején, ami furcsa volt a számomra, talán 
azért, mert még nem találkoztam ehhez 
hasonlóval rövid borszéki tartózkodásom 
alatt. A költségvetés nyilvános meghallga
tása volt a hirdetés célja. Időpont február 
8, 12,00 óra.

Tudtam róla, hogy országszerte meg
késett a költségvetések vitája és elfogadása, 
ezért nem döbbentem meg az időponton, 
hanem inkább ez az úgymond „nyilvános
ság”  volt érdekes a számomra. El is határoz
tam, hogy elmegyek és részt veszek ezen. 
A meghirdetett időpontban elmentem a 
polgármesteri hivatalba, de ott semmi jel 
nem mutatott arra, hogy valami lesz is itt 
ebben az órában. Nem süteményre és nem 
is kávéra gondoltam, hanem hallgatóság
ra, kíváncsi emberekre és természetesen a 
város vezetőjére és azon személyekre, akik 
ezt le kellett volna vezessék. Első alkalom 
lévén amikor egy ilyen dolgon részt ve
szek, nem igazán tudtam, hogy kit is kell 
várjak. Így hát érdeklődtem és kaptam a 
választ: mindjárt érkeznek az illetékesek. 
Közben összeállt a „kíváncsi” hallgatóság 
is. Összesen négyen jelentünk meg, és vá
rakoztunk 35 percet, amíg megjött amire 
vártunk. A polgármesteri hivatal két ille
tékese. A költségvetés pontokba szedve 
összesen 12 pont az asztalon, de sajnos 
azok már le voltak betonozva, tehát vál
toztatni nem lehetett rajtuk. Jöhetsz javas
latokkal, mi azokat úgy sem fogadjuk el, 
mindenre van kész válaszunk és amire ne
talán nincs, arra gyorsan keresünk egyet. 
Ez dióhéjban az eredménye a költségvetés 
nyilvános vitájának.

Mit tudtunk meg ez alkalommal? Azt, 
hogy a költségvetést előre szépen elkészí
tik egyes hivatalos személyek, azon változ
tatni nem lehet, mert mind fontos dolgok 
jelennek meg benne. 

2. Szegények vagyunk mint a temp
lom egere, és amink van, abból sem futja 
sokra, ha nem folyamodunk banki köl
csönhöz.

3. Lesz szép sétányunk, amit a „szerel
mesek sétányának” fognak hívni, és remél

jük, hogy szerelmesek is lesznek rajta, de 
lehet hogy nem lesz egy normális utunk 
amin feljussunk oda, mert a város útjai
ra nincs pénz és csak foltozásokra futja a 
kasszából. Nem hiszem, hogy ne vennénk 
észre, hogy milyen jó minőségi utakon já
runk a város „turisztikai” részén.

4. Bárki is lesz a polgármester, város
napokon a mi „szép” kultúrházunkban 
kell beszéljen lehetőleg egy órán keresztül 
a város megvalósításairól, mert hogy erre 
is egy maréknyi pénz jut csak a költségve
tésből, ami megtörténhet hogy az év máso
dik felében át lesz irányítva valami fonto
sabb cél érdekében.

5. A régi tanács épülete úgy marad, 
ahogy van jelen pillanatban, pontosabban 
rosszabb lesz mert az idő az nem akarja 
megvárni, amíg eldönti valaki mi is legyen 
vele.

6. Síelők! Tegyetek le arról, hogy itt 
fogtok síelni a modern borszéki pályán 
a következő télen, mert az még nem lesz 
meg ebben az évben sem. Nincs rá pénz, 
és várjuk hogy „fentről” segítsenek. – Le
het , hogy fentről már segítettek de mi 
még nem jutottunk el oda, hogy eléggé 
felnézzünk.

És mondjak egy pár jó hírt is. Elin
dul a borvizek útja program, és ennek ke
retében megújul a sétány és a fenti park. 
Kicserélik azokat a vezetékeket, amiket 
a szolgáltató már rég ki kellett volna cse
réljen, de nem tette. A kérdésem csak az, 
hogy vajon csak a sétányt és parkrészt kell 

rendbetenni, a villákat nem? Mindig volt 
nekem egy kérdésem, amolyan költői kér
dés maradt a számomra: az a bizonyos mi
niszter, aki megálmodta  a „Drakula” par
kot, soha nem járt Borszéken? Miért nem 
küldtek neki egy pár fényképet. Innen már 
csak a szellemek hiányoznak és kész is van 
minden. Valóban nem lehet tenni semmit 
sem?

A második jó hír pedig, hogy bein
dul a szennyvízcsatorna hálózatának a 
bővítése olyan utcákban mint pl. Hanzker, 
Ditrói út, stb. Ezzel a hírrel úgy jártam, 
hogy amikor mondtam az embereknek 
azt a választ kaptam: majd ősszel fognak 
nekiesni a munkálatoknak, és akkor elve
szünk a sárban. Vagy: ezt még meg kell 
érni, mert ahogyan a dolgok haladnak itt 
Borszéken nem biztos, hogy ebben az év
tizedben lesz belőle valami stb. Egyszóval 
lelkesedésből nem jeleskedünk. Szkeptiku
sok vagyunk, nem hiszünk senkiben és 
semmiben, és ahogy nézem és érzem, még 
a Teremtő Istenben sem. Beszélni Róla 
nem jelenti azt, hogy hiszek is Benne. Is
ten nem vakságban és bizonytalanságban, 
hanem világosságban és biztonságban ve
zeti azokat, akik benne bíznak.  Ne vegye 
senki rossznéven, de én ezt a világosságot 
és biztonságot nem érzem sehol ebben a 
városban, sem az embereknél, sem polgár
mesteri hivatalban, sem a családoknál. Le
het hogy tévedek, szívesen beismerem ha 
meggyőznek az ellenkezőjéről.  

Tisztelettel, Jákó József

Borszéken is meg
szavazták a 2008as 
költségvetést

Február 8án a borszéki önkormányzat is 
megszavazta az idei költségvetést. Sem a közmeg
hallgatáson elhangzott javaslatok, sem a pénzügyi 
szakbizottság javaslatai, sem pedig a plénumban 
elhangzott javaslatok nem lettek beépítve az elő
re összeállított költségvetés tervezetbe. Ez van, 
ezt kell szeretni. Fölösleges közmeghallgatást hir
detni, fölösleges egy órát vitatkozni a tervezeten, 
ha az úgy is eredeti elképzelés szerint megy át. 
Formalizmus a javából. Ígéretekkel maradtunk, 
hogy majd a költségvetés kiegészítésnél bekerül
nek azok a tételek, amelyeket kifogásoltunk: okta
tás, kultúra, sport, stb.

Ezek után a többi 14 napirendi pont szinte 
ellenvélemény, módosító indítvány nélkül ment 
át a szavazó gépezeten. Volt adókedvezmény, 
szemétszállítás koncesszióba adása, a helyi adók 
és illetékek módosítása, adományok elfogadása, 
tisztségjegyzék, stb. Ebben az évben is közel 1700 

köbméter épületfa kerül eladásra a város legelő
iről. Újabb terület kerül kiosztásra fiataloknak 
lakásépítésre. A turisták számára egy pihenőhely 
kiépítése is szerepel a határozatok között, ame
lyet az Észak Kelet Hargita Kistérségi Régióval 
közösen viteleznek ki. Javasoltam, hogy váro
sunk mindkét bejáratához tegyük ki a település 
nevét rovásírással is.

A beruházási listán 12 pont szerepel. A leg
fontosabbak: SAPARD program keretében egy 
3,5 kmes körgyűrű rehabilitálása. A Borvizek 
Útja program keretében felújítják a Hétvezér sé
tányt. Lakások épülnek fiataloknak, szociális la
kások az állami lakásokból kilakoltatottak részé
re. A célkitűzések között szerepel a sportcsarnok 
befejezése, sípályaépítés, kultúrotthon felújítás, 
víz és szennyvíz csatorna felújítása és bővítése, 
beleértve a derítőállomást is. Tovább folytatódik 
az iskola főjavítási munkálatai a szeméttelep be
zárása és a szemétszállítás bérbeadása. A város 
összbevétele 9.349.080 ezer lejre van tervezve. Ez
zel szemben a kiadások elérhetik a 11. 349. 080 
ezer lejt. A deficitet kölcsönből próbálja megol
dani a város.

Farkas Aladár
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RMDSZ KÖZGYŰLÉS ÉS 
TISZTÚJÍTÁS

Február 21-én a borszéki RMDSz közgyűlést szervezett a kö-
vetkező napirendi pontokkal: tevékenységi beszámoló, pénzügyi 
beszámoló és az új választmány megválasztása. Farkas Aladár, 
RMDSz elnök ismertette a jelen lévő 71 taggal az elmúlt 4 év össze-
foglalóját, amelyet a jelen pillanatban funkciókban lévő alpolgár-
mester valamint helyi tanácsosok beszámolójából állított össze. A 
pénzügyi beszámoló ismertetése után a közgyűlés nyílt szavazattal 
elfogadta az önkormányzati képviselők valamint a választmány 
munkáját.

A következő napirendi pont a soron következő tisztújítás. Ja-
vaslat született, hogy az új választmány 9 tagból és 2 póttagból áll-
jon, amelyben képviselve legyen a katolikus és a református egyház 
valamint az iskola. 

Az új választmány tagjait a jelölést vállaló 23 jelenlévő közül 
titkos szavazattal választotta meg a közgyűlés. 

A választmány tagjai az elkövetkező 4 évre a következők:
– Mik József – elnök, Szabó Tibor – alelnök, Szabó Noémi – tit-

kár
– Tagok: Balázs Tibor, ifj. Móga Attila, Benkes Zsolt, Bara Sza-

bolcs, Mik Károly, Pop Anna Mária
– Póttagok: Mosneag Ilona és Jákó József.
Az új választmány célkitűzései: egy erős RMDSz csapat létre-

hozása, a tagok létszámának növelése, egy hosszú távú városfej-
lesztési program kidolgozása, amelyben a turizmus fejlesztésén és 
fellendítésén lesz a hangsúly, valamint a helyhatósági választások 
megnyerése.

A tisztújításon született  eredmény is igazolja, hogy a borszé-
kiek igenis pozitívan állnak az újhoz, és az előrelépést a fiatalok 
döntéshozatalba való bevonásában látják.

Mik József

PÁRTALAPÍTÁS  
BoRSZÉKEn!

Vasárnap, január 17.én, megalakult Borszéken a Ma
gyar Polgári Párt helyi önálló szervezete. Büszkeséggel tölt 
el ez az esemény, hiszen a Gyergyói medencében, beleértve 
Maroshévíz és Borszék környékét is, ez az első  helyi szerve
zet. Nem volt egyszerű,  hiszen a borszéki lakosság fenntartá
sokkal fogadja az újat . A 15 taggal induló borszéki szervezet 
titkos szavazással választotta meg a vezető tanácsot, amely
nek elnöke Bajkó Gyula vállalkozó, alelnöke Portik László 
kereskedelmi ügynök , Péter Tibor vállalkozó  vezetőtanács 
tag, Barabás Jenő pedig megyei küldött. Az alakuló ülésen 
ismertettük a párt alapszabályzatát és  jelenlegi helyzetét.  A 
jelenlevő tagok megfogalmazták  a sürgős teendőket, éspedig 
a  tagtoborozást és kiválasztani azokat a személyeket, akik 
indulnának a helyhatósági választáson a Fenyő jele alatt.

A pártalapítás ötlete abból a tényből született, hogy Bor
széknek  gyökeres változásra van szüksége, mivel az eddigi 
közigazgatás nem sok eredményt mutatott fel  fejlesztés és  
turizmus terén. Nem célunk a politikai pártokkal való vias
kodás, ellenkezőleg: Borszék fellendítéséért  összefogásra 
törekedünk.

Befejezésül értesítünk minden borszéki lakost, hogy nem 
állunk meg a pártalapításnál, és  sorainkba várunk minden
kit, aki segítene szebbé varázsolni városunkat. 

 Polgártársi üdvözlettel:
 Bajkó Gyulaelnök

 Portik Lászlóalelnök
                                                                            

Felhívás	
Közelednek	a	helyhatósági	választások.	A	jelölési	idõszakban	vagyunk,	amikor	jelentkezéseket	várunk	úgy	a	polgármes
teri,	mint	az	önkormányzati	képviselõi	tisztségekre.	Jelentkezhet	bárki,	aki	eleget	tesz	a	következõ	feltételeknek:

1.	Legyen	tagja	az	RMDSznek.
2.	Tanácsos	jelölt	esetében	legalább	középiskolai	vagy	szakiskolai	végzettség,	polgármesterjelölt	esetében	

felsõfokú	végzettség.
3.	Ajánlott	a	román	nyelv	alapos	ismerete,	különös	tekintettel,	a	közigazgatási	szaknyelvre.	Polgármesterjelöl

tek	esetében	ajánlatos	legalább	egy	idegen	nyelv	alapfokú	ismerete.
4.	A	jelöltek	a	helyi	szervezethez	kell	benyújtsák	iratcsomójukat,	amelynek	tartalmaznia	kell:	
a.)	önéletrajzi	adatok,	egy	egységes	adatlapon,	
b.)		politikai	nyilatkozat,	amelynek	tartalmaznia	kell	a	jelöltnek	a	szekuritatéval	való	kapcsolatát,	az	1989	elõtti	

és	utáni	politikai	tevékenységét,	
c.)	fejlesztési	elképzeléseit	a	következõ	négyéves	idõszakra	(önkormányzati	program),
d.)		a	 jelölt	 írásos	nyilatkozata,	 hogy	 felvállalja	az	RMDSz	programját,	 és	megválasztása	esetén	az	RMDSz	

mandátumból	származó	bruttó	jövedelmének	10%át,	illetve	polgármester,	alpolgármester	esetében	2%át	
befizeti	a	jelölõ	szervezetnek,

e.)	bizonylat,	hogy	eleget	tett	az	elõzõ	mandátumban	a	szervezettel	szembeni	pénzügyi	kötelezettségeinek,	
f.)		egy	elõválasztási	nyilatkozat,	amelyben	a	jelölt	vállalja,	hogy	az	elõválasztáson	elért	eredményektõl	függet

lenül	nem	indul	más	párt	színeiben,	vagy	függetlenként	a	2008as	helyhatósági	választásokon,	és	nem	fog	
RMDSz	ellenes	tevékenységet	kifejteni.

A	jelölési	dokumentumok	leadási	határideje	március	6,	az	állóurnás	elõválasztás	március	30án	lesz.
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Borszéken hagyományosan február második hétvégén tart
ják a Lőrinc Pál alpesi sí emlékversenyt. A kedvezőtlen hóviszony
ok miatt nagyon úgy nézett ki, hogy az idén sem tudják megszer
vezni, ugyanis a városban nincs hó. Ellenben az 1260 m magas 
Kisbükkhavason, a várostól mintegy 3,5 km távolságra, a több 
mint 20 cmes hóréteg lehetővé tette a verseny megszervezését. 
A Borszéki Síegylet szervezésében került sor erre a rangos ren
dezvényre, amelyet néhai Lőrinc Pál, testnevelő tanár és sí edző 
tiszteletére szerveznek. Ez alkalommal 65 versenyző nevezett be 
az óriáslesiklás versenyszámba. A kétfutamos verseny végeredmé
nye:

Óvodások: 1. Straff Amanda (Borszék) és Portik Mátyás 
(Gyergyószentmiklós). 2. Szvinyuk Szilárd (B.). 

III. osztály: 1. Kémenes Noémi (Maroshévíz) és Zöld Ró
bert (Gy.), 2. Kiss Tímea (M.) és Sipos Dániel (Gy.). 

IIIIV. osztály: Straff Barbara (B.)   és Por
tik Áron (Gy.), 2. Szabó Kinga (B.) és Péter 
Előd (B.), 3. Szvinyuk Sándor (B.).

VVI. osztály helyezettjei: 1. Bartalis Ágo
ta (Gy.), 2. Kémenes Emőke (Gy.) és 3. Copoc 
Bianca (M.). A fiúknál: 1. Szabó Hunor (B.), 
2. Kiss Vilmos (M.), 3. Eigel Szilárd (B.).

VIIVIII. osztály: 1. Kozma Edit (B.) és 
Tepelus Cosmin (M.), 2. Portik Emese (Gy.) 
és Baróti Mózes (M), 3. Bayka Etelka (B.) és 
Szereceán Osszián (B.).

IXXII. osztály: 1. Sipos Edina (Gy.) és 
Fodor Lóránt, borszéki, de Hévízhez van leiga
zolva, 2. Szőcs Emes (B) és Ilyés Zsolt (M.), 3. 
Glig Anca (M.) és Rácz Norbert (B.).

A felnőtteknél díjazták, 2025 éves korcso
portban: Vaida Gabriellát (B.) és Cikó Leven
tét Csíkszeredából, a 3545ös korcsoportban: 
Zatoschil Fokt Gabriellát és Sipos Zsuzsát, 
valamint Kiss Vilmost, Az 5055 éves korcso
portban Zöld Imrét, míg a 60 év fölötti korcso
portban Málnási Bélát.

Köszönet a Hargita Megyei Szabadidő Sportegyletnek, a 
borszéki terepmotorosoknak, akik vállalták a sízők fel és leszállí
tását, Ciupic Kingának, a pénzügyi támogatásért, Veress Mihály
nak, aki finom ebéddel fogadta a versenyzőket, szervezőket, és 
mindazoknak, akik besegítettek a szervezésben.

    Farkas Aladár

Lőrinc Pálkupa, IV. kiírás

Köszönet   
a borszéki Síegyletnek, a terepjárósoknak, és 
mindazoknak, akik segítettek a Lőrinc Pál kupa 
szervezésében, emlékét ápolva ez által is drága fér
jemnek. Sajnálom, hogy betegségem miatt nem 
lehettem jelen.          Köszönettel, Lőrinc Erzsébet

Január végén vettünk örök búcsút, és kísértük utol
só útjára Vild András bácsit, aki a jövő hónapban töl
tötte volna a 96. életévét. Nehéz gyermekkora volt, 
mert sokan voltak testvérek, és az első világháború 
okozta nehézségek plusz teherként nehezedtek a csa
lád vállára. Az első világháború alatt a hét testvér édes
anyjával Hajdúnánásra menekült. Amikor hazakerül
tek, lakásukat kiürítve találták, még az ajtóablakokat 
is leszerelték és elvitték. Munkalehetőség nem lévén, 
a szülei Vulkánba mentek dolgozni. Gyerekkorában 
a közeli Mosztdomb melletti fűrészgyárnál is dolgo
zott. A második világháború alatt a közeli Bélborban 
katonáskodott, az ezeréves magyar határt védte. Utá
na 55 napot a Besszarábiában, kényszermunkán volt. 

A háború után dolgozott BumbestiLivezeniben a vas
útépítésnél, Savinestiben, Déván. Miután hazakerült 
a SMBnél dolgozott és a borvízkutak karbantartásá
val foglalkozott. Mindenik kútnak az újrafoglalását el
mesélte. 1961ben, 59 évesen betegnyugdíjazták szív
betegség miatt. Utána is aktív maradt. Méhészkedett, 
gazdálkodott. Még a tavaly nyáron láttam kaszálni, 
meg fát cirkulázni. Fiatal korában nagyon jó focista 
volt, és 17 éves korától tagja volt a borszéki rezesban
dának. Több ízben meglátogattam és elbeszélgettünk 
a város régmúltjáról. Lelkiismeretes tagja volt a városi 
RMDSznek. Köszönettel tartozunk hosszú és aktív 
életének. Isten nyugtassa békességben!

Farkas Aladár

Meghalt a város legidősebb RMDSz tagja
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népi életforma 
Ezermesterek

 Mikszáth Kálmán Különös házasság című regényének epi
zódszereplője Vidonka Józsi, az ügyes szlovák parasztasztalos. 
Dőry báró parancsára furfangos szerkezetet barkácsol, amivel a 
mélyen alvó, fogoly Buttler gróf szobájába csempészik Dőry Má
ria ágyát. Vidonka Józsi bizonyára nem tudta, hogy találmánya se
gítségével milyen áldatlan pereskedés indul, emberek élete végleg 
megkeseredik. Nem értette az urak dolgát, s alázatos jobbágyként 
engedte, hogy technikai tehetségét földesura alantas célokra hasz
nálja. A bonyolult emelőszerkezet Mikszáth fantáziájában szüle
tett, de Vidonka alakja bizonyára nem a semmiből pattant elő, 
élő másaival nem eggyel találkozhatott az író.

 Hány és hány elkallódott tehetség, mennyi érték ment ve
szendőbe ! Gondoljunk csak az ezermester székely alakjára, aki 
valóságos típussá nőtt a köztudatban: szegény ember lévén maga 
megépíti a házát, csűrét, megfaragja a szekeret, asztalt, bölcsőt, 
életre kel kezében a holt fa. A margitszigeti zenélő kút eredeti
je a múlt században Marosvásárhelyt állt. Alkotója Bodor Péter 
kiemelkedően neves ezermester sem érvényesíthette tehetségét, 
s végül bankóhamisításra adta a fejét. De az ezermesterek közé 
tartozott az ágyúöntő Gábor Áron is.

 Ma is találkozni lehet falunvároson olyan emberekkel, akik 
hosszú évtizedeken át szántottakvetettek, s közben felszerelték 
gazdaságukat elmés szerkezetekkel, alkalmaztak saját találmányú 
eszközöket. Az érdeklődőknek megmutatják műhelyüket, ahol a 
laikus szeme rengeteg értéktelen ócskaságot lát, de a gazda kezé
ben minden eldobott fadarab megtalálja a helyét, értelmét. Ilyen
kor óhatatlanul arra gondolunk, milyen jó mérnök, tervező vagy 
akár iparos vált volna ebből az emberből, ha tanult volna. Ő és a 

hozzá hasonlók szűk körben élték le az életüket, tehetségük patri
archális, partikuláris ügyességgé soványodott. Az ezermester lele
ményesség megnyilvánulásaival a paraszti élet számos területén 
találkozhatunk, de leginkább a gazdálkodáshoz kapcsolódnak.  
Megkönnyítik például a kukorica vetését vagy a burgonya ásását. 
A drága vetőgépre ugyanis nem telik a kis gazdaságból. Főbb jel
lemzőjük ezeknek az elmés újításoknak, hogy elterjedésük regio
nális, sokszor csak a tervezőjük, készítőjük használja (használta) 
őket. Máskor néhány szomszéd vagy utca kölcsönkéri vagy má
solja az eredeti gépet, eszközt. 

 A paraszti találmányok a gépesített mezőgazdaság nézőpont
jából anakronisztikus, elkésett jelenségek. De külön fejezetét je
lentették a feltörekvő, polgárosodó magyar parasztság életrajzá
nak. A jobbágyfelszabadítás 1848ban utat nyitott a szabadabb 
mezőgazdasági fejlődésnek, viszont a száz esztendőn keresztül 
ismételten konzervált nagybirtokosság megakadályozta, hogy 
a nyugateurópai értelemben korszerű parasztbirtok alakulhas
son ki hazánkban. Ez a felemás folyamat kárhoztatta arra a falusi 
mestereket, hogy tehetségük ne üzemekben kamatozzék, hanem 
házuk táján, szűk térségben, némelykor meddő fúrásfaragásban 
vesszen el. 

 A paraszti találmányok annak a hallatlan nagy akarásnak, 
leleménynek és szorgalomnak az emlékei, melyek egy lezárt törté
nelmi kor parasztságát jellemezték.

 Napjainkban vidékeinken a technika rohamos fejlődésével 
is helye van az ezermester ötleteinek, hiszen a gépesített mezőgaz
dasági termelés, az eszközök és az üzemanyag magas ára miatt, 
még mindig álomnak tűnik.          Ballai Erzsébet  

Mátyás király
565 éve született  Hunyadi Mátyás Kolozsváron, Méhfy Jakab 

szőlősgazda házában. (Az  épületet, mely a Szépművészeti Aka
démiának ad otthont, a diákhumor „Matyiház”nak becézi.) A 
Szent Mihály templomban tartották keresztvíz alá. 

 550 éve a Duna jegén Hunyadi Mátyást, a törökverő Hunya
di János és Szilágyi Erzsébet kisebbik fiát  királlyá választották. 
A választás alatt Mátyás még a cseh uralkodó, Pobjedrád György 
foglya, de az váltságdíj fejében készségesen szabadon bocsátotta, 
sőt egyezséget is ajánlott a lányával egyetemben ( így első fele
sége a 12 éves Pobjedrád Katalin lett), hogy együtt oltalmazzák 
országaikat.  

 Akkor mindössze 15 éves volt,  de erős, öntudatos, szilárd 
akaratú fiatal férfi, akit  nem megtört, de megerősített a fogság. 
Hívei, főleg nagybátyja, Szilágyi Mihály, akinek trónra juttatásá
ban nagy érdeme volt, már kezdetben láthatták, hogy komolyan 
veszi a királyságot, nem lesz akarat nélküli báb, aki mellett Szil
ágyi kormányzói szava lesz a döntő.

Mátyás kiemelkedik uralkodóink közül állam és hadsereg
szervező munkájával. Személyes bátorságának, hadvezéri képes
ségeinek is számos esetben adta tanújelét. A nép különféle mon
dákat fűzött Mátyás alakjához, s mint csodálatos és vakmerő tet
tek, kalandok hősét őrizte meg emlékezetében.

Nem csak erőskezű, de művelt, széles látókörű uralkodó 

volt, az ő idejében terjedt el a reneszánsz művészet és humanista 
műveltség . Második feleségével, Beatrixal együtt számos itáliai 
építész, festő, szobrász érkezett Magyarországra. Az 1480as évek
ben Mátyás művészetpártolása már messze földön híres volt. Egy 
egykorú olasz szállóige úgy tartotta:” Egész Európa legszebb há
rom városa: a vízen épült Velence, a hegyen álló Buda és a síksá
gon fekvő Firenze.” Nagyszabású építkezésekbe fogott: Zsigmond 
király budai gótikus palotáját reneszánsz stílusban bővítette és 
díszítette, újjáépíttette a visegrádi fellegvárat. Néhány év alatt lét
re hozta Európa egyik legjelentősebb könyvgyűjteményét.   Híres 
könyvtára halálakor 20002500 kötetet számlált. Ezt a mennyisé
get akkor csak a vatikáni könyvtár múlta felül. 

Mátyás második házassága is terméketlen maradt. Utódjá
ul Corvin Jánost, házasságon kívül született fiát jelölte. Beatrix, 
aki Mátyás mellett szinte társuralkodó volt, nem is akart erről 
hallani, és ezért állandó volt az egyenetlenkedés köztük. Mikor 
Mátyás 1490 április 6án hirtelen, kínok között Bécsben kiszen
vedett, mérgezésre gyanakodtak. (Az utókor kutatásai nem iga
zolták ezt a gyanút). 

Halála után az urak, megszegve királyuknak tett esküjüket, 
nem Corvin Jánost, hanem II. Ulászlót (Dobzse Lászlót, a bólo
gató, gyámoltalan  cseh királyt, „dobzse” jól vant jelent) válasz
tották meg.

Összeállította Kolbert Tünde
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néhány szó egy antológiáról
A múlt hónapban lapozhattam bele a Salamon Ernő Irodalmi Kör második kiadványába, a Találkozások IIbe, Kamenitzky 

Antal jóvoltából. Érdekes olvasmány. Egyrészt azért, mert sok kedves ismerős, barát írását tartalmazza, másrészt azért, mert kötet
ben láthatjuk ennek a lelkes csapatnak a munkáját.

Elsőként Tóni verseit emelném ki, hiszen egy kötetben még nem láthattunk, olvashattunk nyolc verset. Továbbá régi baráta
ink, akiket Borszéken is ismernek, hiszen író olvasó találkozón már találkozhattunk velük: Bajna György, Bíró Zoltán, Burján 
Emil, Cirják Edit, Gergely Edit, Ferenczi Attila, Győrffi Kálmán.

Személyesen a Kamenitzky Tóni kötetben megjelent verseinek örülök a legjobban, mert ez újabb impulzust ad (hat) verselési 
kedvének. Ennél szebb születésnapi ajándék, csak az lehetett volna, ha önálló kötetet dedikálhatott volna. De, ami késik, nem mú
lik (remélem).

A Salamon Ernő Irodalmi Kör 45 évvel ezelőtt alakult és kisebb megszakításokkal működik. Tóni már évek óta tiszteletbeli 
tagja ennek az önképző körnek. Már többször volt meghívottja, ahol felolvasott verseiből.

Egy kicsit nosztalgiázzak. Bereczki Károly és Bajna György alapító tagok iskolatársaim voltak, egy évvel fölöttem jártak az 
alakulás évében. Csata Ambrus, későbbi körvezető, orosz tanárom volt az elemiben. A kör későbbi vezetői közül Gál Éva Emese, 
Bákai Magdolna is megfordult Borszéken a tavalyi író olvasó találkozón. Tehát régi, vagy új ismerősök, de jól eső érzés verseiket 
egy kötetben látni és beleolvasgatni időnként írásaikba. A kötetet Gál Éva Emese illusztrálta rajzaival, linómetszeteivel.

Gratulálunk a szerkesztőknek és a szerzőknek ezért a szép kiadványért. 
Farkas Aladár

Előző lapszámunkban megemlékeztünk Wass Albert szüle
tésnek 100. évfordulójáról és halálának 10. évéről. Ugyanakkor 
felhívással fordultunk a kedves olvasókhoz, hogy ebben az évben 
fokozott figyelmet szenteljenek műveire, tevékenységére.

 A Farkasverem az egyik legismertebb és olvasottabb regé
nye. Igazából ez az első regénye, 1935ben jelent meg, az Erdélyi 
Szépmíves Céh gondozásában. A Mezőségen élő magyar grófok, 
és bárók ellehetetlenített életét írja le, akik nem találják a helyü
ket a megváltozott politikai helyzetben. 

A nagy múltú arisztokrácia a Trianon utáni időkben nem iga
zán találta a helyét, szerepét. Lecsúszott dzsentrik, akik vigasztala
nok, életük kilátástalan. Egyetlen foglalatosságuk, amit élvezettel 
végeznek, az a vadászat. Csodálatosak a tájleírások. Nekünk, akik 
a hegyek varázslatos világában élünk, sivárnak tűnik a Mezőség
hez hasonló vidék. De az író tájleírásai annyira emberközelinek, 
rokonszenvesnek tűntetik fel, hogy az ember szinte kedvet kap, 
hogy hagyjon csapotpapot és látogasson el arra a csalogató tájra. 

Farkasverem az, ahol és ahogyan élnek az ide szorult családok. 
Rápolthy Jenő, az iszákos agglegény, a regény főhőse, habár már 
elmúlt harmincéves, nem önálló. Kezdődő kapcsolata Klárával, 
nem bontakozhat ki, mert Jenőben már nincs annyi akaraterő, 
hogy megváltozzon. Édesanyjától függ, aki kevésbé kötődik fiá
hoz. Inkább a kutyái, farkasai, meg a rókája foglalkoztatja. A re
gény legjobban megrajzolt alakja az özvegy báróné, a Vénasszony. 
Szúnyog Károly, a másik pipogya alak, aki nem tud önállósodni, 
megnősülni. Halász Árpád, a gazdálkodó, a három vénlány
nagynéni érzelmi zsarolásában éli szürke hétköznapjait. A gróf 
Zenthay család sincs jobb helyzetben. A lecsúszott főispán sem 
tud beilleszkedni az új történelmi viszonyokba, még 1928ban 
sem akarja tudomásul venni, hogy Romániában él. Az író jóvol
tából Erdély talán legelmaradottabb tájegysége a Mezőség, amely 
valamikor színmagyar volt, ismertté válik. Olvasmányos, kedves 
regény, amit szívesen elolvas az ember.

Farkas Aladár

Vass Albert emlékév 
Farkasverem

Leleplezték Zimmethausen 
Antal domborművét

A borszéki iskola három évvel ezelőtt felvette a Zimmethausen 
Antal nevet. Azért esett erre a személyiségre a választás, mert ál
tala lett Borszék világhírű üdülőtelep. Ő, annak ellenére, hogy 

osztrák állampolgár volt, rengeteget tett a településért. Először 
is feladta kényelmes bécsi otthonát és leköltözött Borszékre fe
leségével együtt, ahol üveggyárat, ásványvíz palackozó üzemet, 
járható utat épített Borszék és Ditró között. Több száz embernek 
munkahelyet biztosított. Ő indította el Borszék felvirágoztatását. 
Minden elismerésünk az övé. Ma már emléktábla jelzi a régi teme
tőben azt a helyet, ahol valaha a mauzóleuma állt, az iskola cser
készcsapata már a ’90esévek elejétől az ő nevét viseli. 2005től 
az iskola is felvette a nevét. Ma pedi, ünnepélyes keretek között 
lelepleztük azt a domborművet, amit Móga Attila, fiatal borszéki 
szobrászművész készített. 

A megemlékező ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bor
szék város polgármestere, Vaida Valentin és Costea Constantin, 
a Hargita Megyei Tanfelügyelőség főtanfelügyelő helyettese. Ko
vács Júlia iskolaigazgató, miután köszöntötte a megjelenteket, 
méltatta a nap fontosságát, az ünnepelt személy nagyságát, majd 
egy rövid ismertető hangzott el Zimmethausenről. Ezt követően 
az alkotó leleplezte művét. A jelenlévők miután megcsodálták a 
művet, megtekintették a felújított számítástechnikai szaktermet, 
majd egy pohár pezsgővel koccintottak.          Farkas Aladár
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nyomolvasó 
Cserkészportya 

Szombat reggel farkasordító hidegre ébredtünk, de ennek el
lenére 23 kiscserkész és cserkész hátizsákkal, és meleg ruhával 
felszerelkezve, türelmetlenül várta a 9 órai indulást. Arcunk nem
csak a csattogó hidegtől volt piros, 
hanem az izgalomtól is, mert a teg
napi friss hóban nyomolvasó túrára 
indultunk. Meglepetésünkre, a cser
készek mellet nyolcadikos tanulók is 
csatlakoztak hozzánk, ők is akartak 
kirándulni a hideg ellenére. Utunk 
Alsóborszéken keresztül (tölgyesi 
út), a Málnáspatakon vezetett fel a 
Medveles felé. A gyalogösvény jel
zett úton vezetetett fel, amit a tavaly 
jelöltünk ki. Útközben elhaladtunk 
a most létesülő pisztráng tenyészde 
mellett, és megálltunk egy pillanat
ra az Ignáckútjánál. A havasjeges 
úton lassan felértünk a Medvelesig. 
Útközben nemcsak vadnyomokat 
figyelhettünk meg, hanem 5 darab 
csodaszép szarvastehenet is, amint 
ereszkedtek befelé a patakhoz. Egy 
pillanatra megálltak, hogy megcso
dálhassuk, majd továbbiramodtak. 
A magas lesnél, az etető vályuk mel
lett lerágott kukorica csuszákat talál
tunk, meg rengeteg szétszórt kukori
cát. A közeli erdőben őz és szarvas 

csontokat, sőt friss szarvas lábszárcsontot találtunk, amin a hús is 
rajta volt. A nagy hideg ellenére is vidám maradt a csapat. Tüzet 
gyújtottunk, ahol kiki megsütötte a hazulról hozott szalonnát, 
kolbászt vagy húst, majd játékóra következett, ami végkép felme
legített mindenkit. Kellemes, jó hangulatú kirándulás volt, ahol 
jól érezték magukat a kicsik is, meg a nagyobbak is.

          Papp Rozália Renáta és Szereceán Osszián

„Itt az idő, 
most vagy soha”

Közelednek a helyhatósági választások, és ha a város fejlődé
sének érdekében szavazunk, érdemes elgondolkodni a napokban 
szétosztott kérdőívekből összegzett lakossági véleményen. Ne 
mondja többet senki, hogy a borszékiek elfásultak, nem érdekli 
őket a település sorsa. Nem reméltem, hogy ilyen nagy számban 
érkezik vissza a válaszokkal (csupán 3 nap alatt) a kiosztott kérdő
ívek több mint fele.

 Szinte mindenkinek az a véleménye, hogy a fejlődés érdeké
ben ki kell cserélni a város vezetőségét, de a lakosság aktívabb 
részvétele is szükséges. Az anyagi gyarapodást a turizmus fejlesz
tésétől remélik, és szinte mindenkinek dédelgetett vágya, hogy 
gyermekei, unokái lehetőséget kapjanak az itthon maradásra.

 A február 21ei RMDSz gyűlésen már megtörtént az első 
lépés, ugyanis egy fiatal, lelkes csoport vette át a szövetség veze
tését. 

 A válaszokból az is egyértelműen kitűnik, hogy a nyugdíja
sok gondjaival senki sem törődött, és jó volna, ha a lakosok nem 
irigykednének egymásra, hanem kialakulna ebben a kis közösség
ben az összetartozás szelleme, hisz mindenkinek az a véleménye, 
hogy egységben az erő.

 Többször megfogalmazódott bennem: milyen is kell legyen 
egy jó polgármester, aki a település „első embere”, példaképe?  

Szeresse városát és harcoljon érte, tekintse szívügyének a lakos
ság problémáit. Legyen józan életű, gerinces, vállalja merészen a 
kihívásokat, mondja meg mindig őszintén a véleményét szemtől
szembe, és ne a hátad mögött!

 Legyen jó gazda, meg kell nézni a háza táját. Legyenek meg
valósításai, amivel bizonyítja, hogy megfelel az elvárásoknak. 
Őszintén remélem, hogy majd a jelöltek közül tudunk egy ilyent 
választani, és a városi tanács tagjai is azok lesznek, akik csak a 
város (az egész város) érdekeit képviselik. 

 Szomorú és egyben felháborító  az a tény, hogy a lakosság 
nem mer véleményt mondani, mert „félti a munkahelyét”. Szük
ség van új munkalehetőségek teremtésére, hogy ne legyen ez a 
megalázó kiszolgáltatottság.

 Befejezésül még azt szeretném elmondani, hogy választás
kor egyedül vagyunk a szavazófülkében, és nem nézi senki, ho
va nyomjuk a pecsétet !

 Őszintén remélem, hogy a következő négy évet nem zárjuk 
ilyen rossz eredményekkel.

Tisztelettel,
Borsi Gyöngyi

Mint  azt már többször írtuk, a szerzők írásaival nem mindig értünk 
egyet. Ezek közé tartozik az is, hogy egy egyéni közvéleménykutatás 
eredménye nem lehet mérvadó, tehát nem a szerkesztőség véleményét 
tükrözi. (Szerk.)
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

Annak ellenére, hogy városunk elég lelombozó állapot
ban leledzik, tudnunk kell, hogy óriási értékek vannak körü
löttünk. Nap, mint nap elmegyünk mellettük, esetleg nem is 
sejtjük, hogy építészeti műemlékről van szó.

Ha végig sétálunk a Hétvezér sétányon, a Lázár kút mel
lett mindgyár ott van a Borostyánkő (Bernstein) villa (7. sz.). 
A tulajdonosa egy ploiestii zsidó volt, Bernstein Samoila.1A 
villát 950ben államosították, 17es villaként volt ismeretes. 
A rendszerváltás után eladták, jelenleg egy nagykárolyi a tu
lajdonosa. A következő az Ágnes villa (18as), amely a két vi
lágháború között épült, tulajdonosa a gyergyószentmiklósi 
Ferenczi Lajos volt. Passat Gheorghe, volt görög keleti pap 
és iskolaigazgató vásárolta meg, majd a rendszerváltás után, 
Ferenczi visszavásárolta. 1989 után a gyergyószentmiklósi 
Csavar család kért és kapott kártérítést érte. Ma egy moldáviai 
tulajdonosa van.A Remény- szálloda épülete. Erről már sokan 
és sokat írtak. Én csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy 1889
ben épült Kantner János tervei alapján. Ditró Szárhegy Bor
szék nevű Közbirtokosságának a tulajdona volt. Minden ran
gosabb rendezvényt itt bonyolítottak le. Néhányat említenék: 
1895ben itt alakult meg a gyergyói EKE (Erdélyi Kárpát Egye
sület), 1911ben az új római katolikus templom felszentelése 
utáni díszvacsorát is itt tartották, vagy1937ben a Nemzetkö
zi Balneológiai Kongresszust. Az államosítás után az Üdülte
tő vállalat adminisztrációs épülete. A bálterem moziteremé 
alakult. A ’89es rendszerváltással elkezdődött a hanyatlása. 
Többször is gazdát cserét, de ez nem tett jót az épületnek. Ma
holnap a teljes összeomlás veszélye fenyegeti. Nagy kár ezért 
az építészeti remekműért.

Vele szembe áll a Rózsakert (Faget). A XX. század elején 
épülhetett. Volt Soós– féle cukrászda, vendéglő, ma diszkó. 
1950ben államosították, majd ’90 után privatizálták. Ma 
Costea Nicolae a tulajdonosa.

A 19es villa, Stoica néven került a köztudatba. Egy Stoica 
Gheorghe bukaresti lakos vásárolta a két világháború között, 
de hogy mikor épült nem tudjuk pontosan. Az államosítás 
után az Egészségügyi Minisztérium használta, majd ’89 után 
privatizálták. Jelenlegi tulajdonosa a bukaresti Marmura cég.

A Heiter (20as villa), a gyógyszertár mellett találha
tó. Első tulajdonosa Ernst Grohs volt, akitől Heiter György 
szászrégeni udvari fényképész megvásárolta és műtermet mű
ködtetett. Államosítás után üzlethelységek voltak benne, a 
rendszerváltás után félkész állapotban várja a teljes felújítást. 
Egy marosvásárhelyi üzletember vásárolta meg, de tovább ad

ta egy bukaresti cégnek (O. O. Renat kft.).
Ha utunkat tovább folytatjuk a Körsétányon, újabb műem

lék listán lévő épületeket láthatunk. A Barbu villa (56os villa) 
1896ban épült. Barbu Clement és felesége Lili kolozsvári lako
soktól államosították a 21 szobából álló nyaralót. Az Egészség
ügyi Minisztérium használta, majd 1970től a Fürdővállalat. 
1996ban Suciu Maria leszármazott visszaigényelte. A tetőt 
kijavíttatta. Az 53as (Doru- villa) a 21es szám alatt található. 
Tulajdonosa Armeanu Victor volt. Ez is a két világháború kö
zött épült. Az örökös Rusu Ioan, bukaresti állampolgár vissza
igényelte.

A Stadion utca 9 szám alatt van a 60as számú villa 
(Vasalopol), amely 1880ban épült. Tulajdonosa a bukaresti 
Vasalopol Constantin volt, a magyar időben magyar kaszár
nyaként működött. Az államosítás után a Fürdővállalat hasz
nálta.

Ha kitérünk a Tavasz utcába, ott találjuk az Emil- villát 
(51es). Antal Constantin, maroshévízi lakos volt a tulajdono
sa. Visszakapta az örökös, és árulja. A sétány végén van (26os 
szám) a régi villanytelep. Köllő János igazgató idejében épült, 
1898ban a Ditró Szárhegy Közbirtokosság pénzén. A Fürdő
telep raktáraként volt ismeretes, jelenleg nem használják. A 
XX. század elején a fürdőtelep világítását az itt lévő gőzgépek 
biztosították.

Visszatérve a Hétvezér sétányra, ott találjuk a mai 
Policlinica épületét, a régi Mélik szállót, amely 1845ben 
épült, később leégett, újraépítették. Tulajdonosa a remetei 
Mélik Bogdán volt. Államosítás után volt munkásklub, kan
tin, járóbeteg rendelő. Ma lakat áll az ajtaján, annak ellenére, 
hogy a privatizálás során többször is tulajdonost váltott. Mel
lette van az ortodox templom, amely 1847ben épült római 
katolikus fatemplom, amelyet az új templom felépítése után 
eladtak a görög keletieknek. Őket 1948 után betiltották, és az 
épületet odaadták az ortodox egyháznak. Utolsó arhitekturális 
értékünk a Vadász utcában, a Szentkovits-villa (14es). A 
’30as évek elején épült, tulajdonosa Dr. Szentkovits András 
gyergyószentmiklósi lakos. Tőlük vették el 1950ben és a Had
ügyminisztérium használta, utána a Fürdővállalat.

Alsó Borszéken a harangláb van a műemlék listán. 1901
ben épült, javítva a ’60as években volt. Régebb nem volt sem 
halottasház, sem kápolna, ahol harangozhattak volna. A civil 
lakosság zöme itt lakott és szükség volt erre a haranglábra, 
amely otthont adott annak a két csengettyűnek, amely jelezte 
a napszakokat és a halottakat.

 Farkas Aladár

Műemlékeinkről

Köszönet

Páll Ilona Cecília, Amerikában élő bor
széki kedves olvasónk, a Források megje
lenését támogatta 500 lejjel, amit nagyon 
szépen megköszönünk.
    A szerkesztőség


