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A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XI. évfolyam 4. szám 2007. április

A csillagokból
nézve…
A nyugtomat nem jelzi bíbor naplemente,
nem vág az égre visszfényt vérvörös hitem,
hogy szentülő napom zsarátját égre mentse.
Az alkonyt nem gyászolja senki sem.

Levél az olvasóhoz

Tisztelt Olvasó !
Immár 11-ik éve, hogy 1997 de
cember végén megjelent a Borszé
kért Alapítvány közérdekű lapja,
a „Források” első száma A4-es
formátumban, 4 oldalon. A bekö
szöntőben az Alapítvány elnöke,
Patka Sándor megfogalmazta,
hogy a lapot borszékiek írják bor
székieknek Borszékről. Ez a célki
tűzés többé-kevésbé megvalósult.
Az első számhoz képest „kinőt
tük” magunkat úgy mennyiség (
8 A3-as oldalon jelenünk meg),
mint –remélem-tartalom szem
pontjából is. A Forrásoknak az
évek során kialakult egy állandó
olvasó tábora, mely ha nem is
túl népes, de hűséges. Bizonyíték
erre, hogy akárhányszor is késés
ben vagyunk, olvasóink ránk kér
deznek, hogy mikor jelenik meg
a következő szám. Lapunk eljut
a testvértelepülések olvasóihoz
is, akit érdekel, megtudhatja, mi
újság Borszéken. Most mégis fon
tolóra kell vennünk, érdemes-e,
tudunk-e továbbra is megjelen

ni. Az eladott példányszámból
befolyt összeg nem fedezi a nyom
dai költségeket. A szerkesztőség
tagjai önkéntesek, de a nyomdai
munkát ki kell fizetni. Ezért for
dulunk az Olvasóhoz : döntse el,
éljen-e a Források ? Íme a ham
leti lenni vagy nem lenni kérdés.
Ha igenlik, akkor kérjük, éltessék
és támogassák a lapot első sor
ban azzal, hogy rendszeresen vá
sárolják, de oly módon is, hogy
olvasói levelekkel részt vesznek a
lap szerkesztésében, véleményük
kel, problémafelvetéseikkel gaz
dagítják tartalmát. Problémán
kat megoldandó más helyi lapok
szerkesztőinél is érdeklődtünk,
hogyan finanszírozzák kiadvá
nyukat. Olyan megoldásról is hal
lottunk, hogy minden hónapban
más-más vállalkozó támogatja a
lap megjelenését. Megvalósítható
lenne Borszéken is ? Könnyű va
lamit megszüntetni, felszámolni.
Annál nehezebb újraindítani...
Tisztelettel
Kolbert Tünde

Alázottá nem görbít Jézusarcú jóság,
mégis fejemre fontak szúrós díszeket.
Jócskán piroslik bennem már a múlandóság,
amint a gyűlölség és mint a szeretet.
Ázom csatakosan e népség szennyvizében,
az áradat föle nemzetszín fűzfadísz.
Nagyon bejött, mit eddig senki itt nem ért el.
Vakságra váltana, szemének az ki hisz.
Ha nyíltan szólanék, a verset nincs ki értse ?!
Szavak zamatja már alig ízlelhető.
Gyermekkoromból rí, nosztalgiáz a vércse,
Tojásra nem kotyog kotló a keltetőn.
Szállingóz még a múlt a délutáni fénnyel,
mint elfelejtett télből nedves hópihék.
A szirma hullva hervad. Csillagokból nézve
minden csak némi por az űrben szórva szét.
Kamenitzky Antal
2007. április 1.
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Borszék város kulturális, ifjúsági és sport programjainak támogatására a 2007-es évre
Borszék város a 2007. március 27. ülésén,
a 350-es Törvény értelmében jóváhagyta
a kulturális, ifjúsági és sport programok
vissza nem térítendő finanszírozását a
2007-es év I. szemeszterére. Pályázhatnak
nyilvános kiértékelési eljárás alapján a
nem kormányzati és nem profitorientált,
borszéki, jogi személyiséggel rendelkező
egyesületek és szervezetek a következő cél
területek támogatására:
 kulturális rendezvények szervezése,
 ifjúsági kiadványok és promóciós anya
gok megjelentetése,
 nevelő jellegű programok és tevékenysé
gek
 az ifjúság fejlődését és informálását biztosí
tó, rekreációs programok és rendezvények,
 nemzetközi ifjúsági programok,
 sport rendezvények, versenyek szervezé
se.

A Programokra előirányzott keretössze
gek:
– kulturális programok: 2.000 lej
– ifjúsági programok:
2.000 lej
– sport tevékenységek:
2.000 lej
A Program futamideje: a vissza nem térí
tendő finanszírozási szerződések megköté
si dátumtól 2007. július 31-ig.
További információk és a pályázati űrlap
letölthető a www.primaria-borsec.ro,
internetes oldalról, és érdeklődni lehet a
337001-es, 337007-es, 107-es belső telefon
számon, személyesen a polgármesteri hiva
tal székhelyén vagy e-mailen primaria@
primaria-borsec.ro címen.
A pályázatok beérkezési és iktatási határ
ideje: 2007. május 4., 10 óra.

Szükséges önrész: min. 10%.
Kérjük a pályázatokat egy példányban pos
tázni vagy személyesen leadni a borszéki
polgármesteri hivatal titkárságán.
Postacím: Consiliul local Borsec; 535300,
Str. Carpati nr. 6/A.
A hiányos és határidő után beérkezett pá
lyázatok (akár ha előzetesen is kerültek
postázásra) nem részesülnek elbírálásban.
A pályázatokat egy bizottság fogja elbírál
ni, amit a 39/2007-es számú tanácshatá
rozattal neveztek ki. Az elbírálás eredmé
nyét az Elbíráló Bizottság, írásban közli az
érintett felekkel.

Dokumentumok Borszékről
Az alábbi cikket a Marosvásárhelyről származó, Borszék múltját kutató Pethő Csongor jóvoltából olvashat
juk, aki volt szíves a Források olvasóival is megosztani könyvtári búvárkodásának az eredményeit.

Események a Monarchia idejéből

Borszékről is, mint akkoriban minden más településről ritkán
jelentek meg leírások, vagy képeslapok, tudósítások. Az egyik legko
rábbi a Csíki Lapok című újságból származik.
1892 aug. 7: a báró Huszár család az Excelsior villában művész
ünnepséget szervezett, több elárusító leány, mint például Urmánczy
Janka, Kállay Mariska kínálták portékájukat a japán-, virág-, szivar, fényképező-, és pezsgősátorban, de volt csárda cigányzenekarral,
boszorkánybarlang, körhinta, és cukrászda is. Kitűnő müncheni és
kőbányai söröket lehetett fogyasztani.
1894 aug. 6-án dalestélyt tartott a Gyergyószentmiklósi Dalegy
let, de kevesen tekintették meg az előadást, mert nem volt kellően
meghirdetve.
1895 júl. 24-én Deák Péter délvidéki színtársulata vendégszere
pelt Borszéken, már sikeresebben, mivel az első 12 előadásra több
mint 100 bérletet adtak el.
Szintén ebben az évben Szent Borbála napján bányász ünnep
séget rendeztek, abból az alkalomból, hogy egy új 200 méteres ak

nát nyitottak meg Hoffmann Géza bányamérnök vezetésével. Este a
Siklódi vendéglőben mulattak.
1896 júl. 25-én az Anna-bálon gróf Bethlen István, és Dr.
Urmánczy Nándor főrendezők vezetésével 42 pár táncolt a Remény
szálló nagytermében.
1896 aug. 12: hangverseny az új katolikus templom építésének
javára zongorázott: Benedikty Alexandrine. Melodrámát adott elő
Urmánczy Lenke és Teleszky Miczi.
Reggelig tartott az előadás, majd sokan adományoztak, pl.: özv.
Urmánczy Jánosné 20 forintot adott! (egy cseléd havi keresete 5 fo
rint volt).
1899 január 4-én reggelig tartó táncestélyt szerveztek a temp
lomépítés részére (1910-ben készül el). Összesen 33 forint 30 krajcár
gyűlt össze. Felülfizettek: Kőllő János fürdőigazgató 1 forint, Bartalis
Szerafin lelkész , Vild Károly tanító 80-80 krajcár, Siklódi Imre üveg
gyári vezető 40 krajcár, és még sokan mások adományoztak.
1899 márc.1: újabb táncestély, jelmezesek felvonulásával. Jó ci
gányzenekar szolgáltatta a zenét, éjfélkor „confetti” eső volt, reggel
7-kor alig sikerült feloszlatni a közönséget!
Tiszta jövedelem: 51 forint 35 krajcár.
1899 április 19-én tanítógyűlés az elemi iskolában. Gyakorlati
tanítást tartott Vildné Bartalis Júlia a IV-ik osztályban, Vild Károly
az V-ik osztályban. A végén Mosonyi Mária tanítónő olvasott fel.
1900 febr. 25-én táncestély a harang-ház (!) javára, a teljes bevé
tel: 51 korona 40 fillér.
(1900 január 1-től a forint- krajcárt felváltotta a korona –fillér
pénznem, 1forint=2korona).
Támogatók: Kőllő János fürdőigazgató, Bartalis János plébános,
Kamenitzky József 1-1 korona.
1901 június 7-én hangverseny volt a Remény- szállóban, zongo
rázott Bod Péterné és Bod Etelka, bevétel 700 korona volt.
1903 július 26-i Anna-bálon részt vett Görgey Artúr, az 1848-as
(folytatjuk) Pethő Csongor
szabadságharc tábornoka!		
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Borszék jeles személyiségei
Heiter György
A zsidó származású fényké
pész 1871. jún. 26-án született
Szászrégenben.
„1884-1887 között Keintzel Ka
rolina műtermében tanult. 1887-től
1890-ig az Adler Stúdióban segéd,
1895-től visszatért Szászrégenbe, s
átvette első tanítómesterének műter
mét. 1901-től nyaranta Borszéken
is dolgozott. 1908-ban, Müchenben
elvégezte a fotográfiai mesterkur
zust, még ebben az évben az Udvari
Fényképész címet is elnyerte. Külö
nösen értékesek a királyi vadászato
kon készített felvételei”, tudjuk meg
Miklósi- Sikes Csaba: Fényképészek
és műtermek Erdélyben 1839-1916.
c. könyvéből. 1901-1943 között mű
terme volt Borszéken. Jelen volt
1926-ban a Fő-kút újrafoglalásánál
is. Több mint száz Borszékről ké
szült felvételét ismerjük, amit ké
peslap formájában forgalmazott.
1914-ben Szászrégenből érkezett
Gyergyószentmiklósra, és időlegesen
fényképész műtermet nyitott itt. Nyá
ron, a fürdőszezon idején, Borszé

ken tartózkodott, a fürdővendégeket
fotografálta. A híres fürdőtelepről
készített fotói értékes helytörténeti
dokumentumok. 1914 és 1915 telén
a téli hónapokat is Szentmiklóson
töltötte, kimondottan üzleti célból.
A Csíkvármegye 1915. február 28-i
számában a tudósító így ír: „Heiter
Georg cs. és kir. fényképész, március
hó 3-ig állandóan városunkban tar
tózkodik. A Heiter- féle fényképek
nagy választékban láthatók a Merza
és Bocsánszky cég üzleti kirakatai
ban.” Olvashatjuk Vofkori György:
Gyergyószentmiklós.
Várostörté
net képekben, 2004. c. könyvében.
Műterme volt Szászrégenben és
Mittelglasse-ban.
Több mint száz Borszéken ké
szült eredeti képeslap birtokában
elmondhatjuk, hogy a legterméke
nyebb fotográfusa volt a korabeli
Borszéknek. Fotói alapján betekin
tést nyerünk a kor viseletébe, a tele
pülés villáit, vendéglőit, borvízfor
rásait, fürdőit, sétányait, parkjait
láthatjuk művészi kivitelezésben.
Szászrégenben halt meg 1947. márci
us 13-án.

Minisztériumi ellenőr
zés iskolánkban
Március 22-én az Oktatási Minisztérium ke
retén belül működő Kisebbségek Nyelvén Műkö
dő Oktatás Vezérigazgatósága ellenőrzést végzett
iskolánkban is, annak az országos programnak ke
retében, amely tanulmányozza a magyar és román
nyelv, illetve a matematika oktatását. Az ellenőr
zést az tette időszerűvé, hogy az oktatási minisz
térium tervezi a nevezett tantárgyak tantervének
megreformálását, magyarán csökkenteni szeretné
a túlzsúfoltságot és a hangsúlyt a kommunikáció
ra tennék, nem pedig az elvont nyelvtani ismere
tekre. Az ellenőrzés négy megyét érint: Hargita,
Kovászna, Maros és Kolozs. Megyénkben hat falu
si és hat városi iskolát látogattak meg. A mi isko
lánk is részesült a megkülönböztetett figyelemben,
és a Minu Rusu országos román tanfelügyelő által
koordinált szakfelügyelők és módszertani felelő
sek tették dolgukat. Órákat látogattak, felmérőket
írattak. Az eredmények jók. Tehát iskolánk tanu
lói megfelelő felkészítést kapnak. Rá egy pár napra
újabb ellenőrzés színhelye volt iskolánk. Ez alka
lommal az oktatási miniszter ellenőrző csoportja
vizsgálódott. Megnézték az iskola munkaterveit, a
menedzser egész dokumentációját, amit rendben
találtak. Rá két napra az ARACIP tagjai ellenőriz
ték azokat az anyagi és humán erőforrásokat, ame
lyek lehetővé teszik, hogy ősztől új profillal indít
sunk szakoktatást (hotelszakmában dolgozó). Jó
volt látni, hogy az ellenőrök is emberek, és tárgyi
lagosan, de emberségesen viszonyulnak az ellenőr
zött felekhez. Megnyugtató az is, úgy számunkra,
mint a szülők számára, hogy jó kezekben vannak
a borszéki iskolában tanuló gyerekek.
F.A.

Egy ünnep tanulságai
Lelkesedésből sokszor mi is jelesre
tudnánk vizsgázni. Olyan sok minde
nért tudunk lelkesedni, és ezekkel sok
szor csapdába kergetjük saját magun
kat. Lehet sokszor ez is a célja valakinek,
hogy csapdába kerüljünk.
Lelkesedve várjuk, hogy jön valaki
és kisegít minket a nehéz helyzetből, és
elvégzi azt, amit mi nem tudunk, vagy
nem akarunk megcsinálni.
Virágvasárnapján a nagy hozsanná
zó tömeg örvendett Jézusnak mert azt re
mélte, hogy azt fogja tenni, amit ők sze
retnének. És Jézus nem ezt tette, mert
nem ez volt az Ő küldetése, - amúgy
sem vagyunk abban a helyzetben, hogy
mi mondjuk meg Istennek, mit tegyen.
Mit tett e helyett? Egyszerűen szembe
állította az igazsággal az embereket.
Persze nemcsak akkor, hanem ma sem
esik jól senkinek, ha szemébe mondják
az igazságot.
Az igazat szóló Jézusnak a bünteté

se a kereszt volt, de ha végignézünk a
Szentíráson, akkor azt látjuk, hogy ez
teljesen „biblikus”. Mindazok, akik Isten
követői, nem tehetik, hogy nem szólnak
a igazságtalanságért, az elnyomásért, a
ferdítésekért, a megkülönböztetésekért,
a lopásért, a bűnért. Ezt lehetne még
egész hosszan folytatni, mindenki egé
szítse ki ezt a maga gondolataival. Ha
ezt megteszem, akkor számolnom kell
a következményekkel: mellőzöttség, ki
közösítés, esetleg megfenyegetnek, hogy
munkahely nélkül maradok. Józsefnek
a börtön jutott, Illésnek a puszta, Dáni
elnek az oroszlánok verme, Jézusnak a
kereszt, Pálnak a vértanúság.
Akkor ezek voltak a büntetés esz
közei. A Gonosz ma is megkapja azt a
módszert amely által megfenyít vagy
megbüntet, ha az igazság mellett akarok
kiállni. Nagyon könnyen lehetek én is
a Gonosz eszköze ebben az elrettentés
ben. Ezért is fontosak ezek az ünnepek

amikor megállhatok a Golgotán, vagy
az üres sír előtt és elgondolkodom az éle
tem felől, a céljaimról.
A tanítványok és az asszonyok végig
járták Jézussal a szenvedés állomásait
de mégis elmentek vasárnap hajnalban
a sírhoz a drága kenőcsökkel, mert nem
értették meg Nagypéntek eseménye
it. De mindezek mellett, nem hagyták
ennyiben a dolgokat, hanem tovább ku
tattak, vitatkoztak erről a kérdésről. És
közben melléjük szegődött Jézus is és
meggyőzte őket.
Nem a 14 állomás a fontos, hanem
a 15-ik amelyik nem itt a földön, hanem
az Atya házában van, az örökkévalóság
ban. Oda azonban csak az jut be, aki ta
lálkozik a Feltámadottal.
Jézussal járni azt jelenti, hogy van
örök  életem, nem félek az igazságtól, a
kihívásoktól, a gyerekáldástól és nem
utolsó sorban a haláltól.
Jákó József
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Vendégségben...

A költészet napja, 2007

A Magyar Költészet Napja alkalmából a gyergyószentmiklósi
Salamon Ernő Irodalmi Kör és a Városi Könyvtár vendégei vol
tak Farkas Aladár, Kamenitzky Antal, Nagy Zoltán és alulírott.
A találkozón Kamenitzky Antal legújabb verseiből olvasott fel
egy csokorra valót. Farkas Aladár helytörténeti írásait ismertette,
beszélt terveiről, a saját maga által megfogalmazott feladatokról:
a már megírt munkák után (Iskolatörténet, a borvízpalackozás
története, Domus Historia, Borszéki Útikalauz, Borszék és kör
nyéke a képeslapok fényében, stb.) a kisvasút, a szénbányászat, a
turizmus és a helyi művelődési élet történetét szándékozik megír
ni. Nagy odaadást igénylő munkájával dokumentálja a nagyon el
lentmondásos XX. század második felét (is) egészen napjainkig.
Nagy Zoltán alig két éve honosodott Borszékre. Saját bevallása
szerint itt szeretné tölteni élete hátralévő részét. „A szeretet éltető
erejéről” című írásával mutatkozott be. Írása élénk érdeklődést
váltott ki a hallgatókból, akik főleg a természetgyógyász tudomá

Szürke csillagok
Már láncot tép a lázadó tudat.
Ebül vagyok s a versem már ugat.
Tavaszt kiált szabad madártorok
s a rügyes ágak szolga ostorok.
A csillanás ezüst vadászsólyom
palmetták * közt egy eltűnt tarsolyon.
Eloldalgott a kényes akarat,
patkánytanyán a féreg itt maradt.
Bemázolt ablakszem tekintetem,
a poklok lángját el kell rejtenem.
Hiába hittek s mondtak úgy imát
cifrázva képpel, mint a Corvinát,**
hiába míves templom, orgona
belénk szakadt a lélek horgonya,
tornyon, árbocon állt az őrködő
s nincs föld, nincs Isten, másvilág, jövő…
Múltjába fulladt népünk elveszett,
elkárhozott a lélek, szó, a tett.
A szent igék: rekedt regék, ragok,
hamvukba hunyó szürke csillagok.
Kamenitzky Antal
*pálmaleveles díszítmény
**Mátyás király könyvei				
		
2007. március 28.
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nya/hatalma felől faggatták a szerzőt. Alulírott a 11-ik évét tapo
só „Források”-at ismertette. A jó hangulatú találkozó után ven
déglátóink a Gyergyószentmiklóson vendégszereplő Dévai Nagy
Kamilla „Krónikás tavasz” című műsorára is meghívtak. A szép,
tartalmas program viszonzására április 24-én a borszéki könyv
tárban kerül sor. A Salamon Ernő Irodalmi Kör 45 éves fennál
lását is ünnepli és ünnepeljük mi is velük együtt. Ez alkalomból
Bajna György, Bákai Magdolna, Burján Emil, Czirják Edit, Gál
Éva Emese, Komán János és Rókaly József írásaiból hallhatnak
ízelítőt az irodalom kedvelők.					
					
Kolbert Tünde

Számadás helyett
Velem van minden, ami elhagyott.
Az idő gyűjt, felejt, de nem tud ölni,
csak egyre halmozza a lim-lomot,
ami lassan a jövőt is kitölti.
Gyermekkorom kis kerítéseken
kúszik át, és kószál a mondatokban,
hogy minden igében jelen legyen
az ígéret, ami valaha voltam.
Ifjúságom is kitartón követ.
Csalódva, kétségeivel gyötörten
számon kér minden szerelmet, hitet,
amelyben arcát lassan összetörtem.
Jöttek a súlyosodó évszakok,
évek tele egy titkos félelemmel.
Úgy éltünk, mint cellában a rabok,
ahol lassan fallá válik az ember,
mégis volt ablakom: a gyermekem.
Úgy kapaszkodtam rá a fénynyalábra,
hogy átmentsem a történelmeken,
a tegnapokból egyre át a mába.
A ma nem cella, inkább romtelep.
Élősködő s omló emberi sorsok
között söprik szerteszét a szelek
mindazt, amit egy század összehordott.
Itt élünk és egyre fogy a jövőnk.
De ami elhagyott, azt félve őrzöm,
hiszen belőle lettem. Az időt
nem kapja és nem adja senki kölcsön.
Gál Éva Emese
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A SZERETET ÉLTETŐ EREJÉRŐL
Ha a szeretet valóban ott lakozik bennünk, élhetünk
akár farkasok vagy oroszlánok között is, mégsem érhet
minket semmi bántódás. Akkor a belőlünk kiáramló sze
retet hatására minden élőlény jól érzi magát mellettünk,
mert a szeretet a legerősebb életenergia. Ha szeretni tu
dunk, együtt élünk az univerzum törvényeivel. Ez azt je
lenti, hogy az ÉLETET éljük. A félelmek, a szorongások,
nyugtalanságok, kételyek, mind negatív energiák. Ha fé
lünk egy kutyától, az nagyon rosszul érzi magát mellet
tünk, ezért harap meg. Ezzel akar megszabadulni a rossz
érzéstől, amit mi okoztunk neki. A negatív életérzések
ugyanis többnyire, úgy az emberből mint az állatokból,
agresszív megnyilvánulást váltanak ki.
A bennünk rejtőző félelmekkel életellenes életet ala
kítunk ki magunknak. És ettől máris elkezdődik a lehet
séges betegségek kialakulása, mert mi magunk okozunk
blokkokat a saját életerőnk körforgásában.
A félelem már a nevében hordozza a felbomlás lehető
ségét. „Fél elem”, ami nem egész, nem lehet teljes, és ahol
felborul az egyensúly, megszűnik a harmónia: visszájára
fordul a teremtés ereje és elkezdődik a megsemmisülés.
Mindez miért? Mert gyűlölködünk, irigykedünk, bosszút
forralunk, miközben rettenetesen félünk. Nemhiába tanít
ják a régi tanítók, hogy az átok mindig visszahat. „Kard
által vész, ki karddal él.”
S ha ezt az életformát éljük, rövid időn belül megszo
kottá válik, miközben a mérgek, feszültségek felhalmozód
nak bennünk, egy idő után pedig el sem tudjuk már kép
zelni, hogy másként is lehet élni. Persze, a panasz ki nem
fogy a szánkból, szünet nélkül másokat okolunk azért,
amit mi magunk idéztünk elő. A teher pedig egyre halmo
zódik vállunkon, már-már úgy érezzük, összeroppanunk
alatta és elkezdünk a megváltásért imádkozni. Közben a
rosszat képtelenek vagyunk elengedni, csodára várunk és
nem ismerjük fel, hogy a csoda bennünk él, csak éppen ki
kellene szabadítanunk, a lelkünkre nehezedő teher leraká
sával, ami lehetetlen feladatnak tűnik, mert úgy hozzánk
nőtt, mint egy pusztító fekély vagy egy daganat. Az a baj,
hogy miközben a tünetektől szeretnénk megszabadulni,
a szokásainkat képtelenek vagyunk elhagyni. Ezért in
kább tovább szenvedünk, tovább panaszkodunk, terhünk
ből mindenkire ráosztanánk egy keveset, amitől aztán mi
magunk válunk teherré embertársaink részére, hiszen
mindenkinek elég a maga baja, ezért szépen magunkra
hagynak és mi eltűnődhetünk azon, hogy ez vajon miért
történik éppen velünk. Gonosznak, rosszindulatúnak
nevezzük őket, pedig csak szabadulni akarnak a rossz ér
zésektől, amivel meg akartuk „ajándékozni” őket, s a vé
gén valósággal menekülnek előlünk. Így aztán magunkra
maradunk a bajainkkal, a félelmek még jobban kezdenek

gyötörni, amitől nagyon gyorsan kialakul a depressziós
állapot. Hol szidjuk Istent, hol könyörgünk hozzá, hogy
szabadítson meg a saját tetteink következményeitől. És
közben nem érzékeljük, hogy Isten ott van mellettünk,
csak azt várja, hogy megváltozzunk, hogy magunkba
szálljunk, hogy beismerjük végre saját hibáinkat, hogy el
tudjuk fogadni az Ő törvényeit. S ha sok akaraterővel, jó
szándékkal, szeretettel valahogyan képesek leszünk meg
érteni, akkor szép lassan kibontakozik a szívünkben egy
belső béke, lelkünk vihara elül, mint amikor nagy nyári
zivatar után egy elvonuló sötét felhő mögül kibukkan a
megváltó napsugár, akkor, és csakis akkor meghalljuk
Isten szavát. Aki meglehet, hogy egy másik ember által
küldi a segítséget nekünk, de aki megpróbál megszabadí
tani a ránknehezedő terhektől, persze, csak rendre, mert
annyira megszoktuk már a terhet, hogy ha valaki egyből
levenné rólunk az egészet, talán abba halnánk bele. De
ha mindez szépen, fokozatosan történik, előjön a lelkünk
mélyére bújt csoda is, mint amikor a nap sugarainak hatá
sára olvadni kezd a jégtömb, előbb csak a felületet, majd
egyre több és több jégburok olvad el, s egy szép nap arra
ébredünk, hogy így is lehet élni, illetve, hogy ez az igazi
élet. Mert eddig nem tudtuk, hogy a szeretet az egyetlen
dolog, ami az életünk értelmét adja. És akkor akár napo
kig tartó zokogással könnyíthetünk magunkon. S amikor
elapadnak a könnyek, végre tágra nyithatjuk szemünket,
hogy megláthassuk mindazt, ami eddig rejtve volt előt
tünk. Másképpen fog ránk sütni a nap, észrevesszük a ter
mészet varázslatos szépségeit, eggyé válunk annak lükte
tő, éltető erejével, s azt érezzük, hogy mindent és minden
kit magunkhoz tudnánk ölelni. Felismerve önmagunkat,
rácsodálkozunk arra az eddig nem tapasztalt csodálatos
érzésre, hogy magunk is egy részét alkotjuk a természet
csodájának, s Isten adta lelkünk és szívünk képességeivel
mi vagyunk maga a szeretet és az élet. És visszatérnek új
ra hozzánk azok, akik eddig elhagytak, mert ők is gyógy
ulni szeretnének, s mert jól érzik maguk mellettünk.
Borszék lakói mindenképp szerencsésebbek más vi
dékek lakóinál, mert ez a vidék olyan pozitív energiákat
hordoz és sugároz ki magából, ami mindenkit, aki itt él
hozzásegíthet ahhoz, hogy megtalálja a jobbik énjét, s a
fennebb leírt élet- és szeretet törvényei szerint tudjon élni
és dolgozni.
És örökre megtanuljuk, hogy egyedül a szívünk
tudja, mire van szükségünk. A kevésbé fejlett lélek a
döntés meghozatalakor az eszére, félelmeire, előítélete
ire hallgat, de a fejlettebb lélek valószínűleg a szeretet
alapján dönt. Mert ő tudja, hogy az egyetlen, ami élet
ben tud tartani, az a megtartó szeretet.
					
Nagy Zoltán
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A mindennapi kenyér

Héja meg béle nem minden kenyérnek van. Amikor
az egyes népek – más-más időpontban- a gabonaterméssel
ismerkedtek, a magot főleg kásának főzik. Őrölt magból
is készül kása, de ebből aztán hamarosan megszületik a ke
nyér is. Nem az, amit ma annak tudunk, s amit a magyar
kenyér szó a köznyelvben már évszázadok óta egyedül je
lent. A régi kenyérnek béle nincsen, tésztája nem kelesztett.
Lisztjét vízzel gyúrják, a tésztát vékony kerek lepény alak
jában azonnal megsütik. Az ilyen lepényt hamar el is kell
fogyasztani, mert kihűlve, száradva megkeményedik, hogy
később már csak lébe áztatva ehető.
Ahol a kenyérnek ez a fajtája maradt meg (pl. az ara
boknál )- az asszonyok naponta kétszer-háromszor sütnek
kenyeret, mindig csak egy-egy étkezésre valót.
Ilyen volt a régi magyarok kenyere is, ilyen lepény, s na
gyon valószínű, hogy kenyérnek is mondták az ezredfordu
lón. Tűzben felhevített kerek kőre helyezték a tésztát, azon
sült meg. De aligha ették ezt őseink minden étkezésnél,
kezdetben csemegének számított. A lepénykenyér tésztáját
nem kelesztik, ez a magyarázata annak, hogy hozzá árpa
liszt, de még a zab is éppúgy alkalmas, mint a búza vagy a
rozs. A 14. században először feljegyzett pogácsa szó déli
szomszédságunkból érkezett, nem is egészen felesleges jö
vevényszóként. Ekkorra már megkezdődött a kenyér újabb
fajtájának készítése. A későbbiekben a kenyér szó ennek az
új, máig használatos kelesztett, magas domború, héjas-be
les süteménynek a neve lett, a régi lapos kenyérlepény meg
pogácsának maradt. A 15. század küszködik még az elneve
zésekkel. Tudják, hogy kétfajta kenyér van, tehát meg kell
őket egymástól különböztetni, létezik pogácsás kenyér, pogá
csakenyér, a 17. századtól már következetesen csak a kelesz
tett kenyérre használják a kenyér megjelölést, azóta számít
mindennapi ételnek.
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Bármennyire megszoktuk is mi a magunk kenyerét, ne
gondoljuk, hogy kenyér nélküli táplálkozási rendszer nin
csen vagy legalábbis az újkorban ne lenne.
A Kárpátokon túli moldovai magyarok, románok szülő
földjén nem ritka az olyan vidék, ahol kenyeret az 1930-as
években is csak évente egyszer-kétszer ettek, mikor vásár
ból, városból hoztak egy keveset ritka csemegének. Annak
az alapvető élelmiszernek a szerepét, aminek mi a kenyeret
ismerjük – náluk a puliszka tölti be.
Népmeséink hamuban sült pogácsája nem mese csupán,
valóság volt valamikor. A lepénykenyereket mindenfelé
gyakran sütötték a zárt sütőtér nélkül is, vagy sütőkemen
ce előterében (ahol sok volt a hamu). A kelesztett kenyér
tésztából hirtelenjében sütnek ma is a gyerekeknek lepényt,
langalót, kenyérmadarat; hiszen a frissen sült forró kenyeret
nem volt szokás megkezdeni.
A kenyérsütés sok helyen még élő gyakorlat, sütnek
egy kemencényi kenyeret, amely fedezi a család szükségle
tét egy hétre. Hat-hét darab 4-5 kilós házikenyér elkészíté
sére 10-12 órát is kell szánni, s közben csak pár órát alhat
éjszaka az asszony, míg a kovász kel. Erjesztőanyagról is
maguk gondoskodtak a háztartások, hisz a mai sajtolt gyári
élesztőt csak a múlt században találták fel.
A vidéki háztartásokból az 1950-es évektől kezdett
elmaradni a kenyérsütés munkája. Hivatásos sütők városok
ban a középkortól találhatók nálunk, de ők kenyérrel ké
sőbb is csak szűk réteget láttak el, a kenyérsütés városon is
a háztartásokra hárult. Mára más a helyzet – üzemi, gépi
– egyforma kenyeret eszik mindenki, sokszor újra csemegé
nek számít a taligakerék nagyságú foszlós bélű káposztale
vélen sült vidéki „házikenyér”.		
					
Ballai Erzsébet

Városi sakkbajnokság

Sok év szünet után, Bajkó Gyula kezdeményezésére városi sakkbajnokság színhelye
volt a borszéki iskola. Sajnos mindössze öten neveztek be. Így azonban lehetőség
volt több fordulót szervezni. A több mint három órát tartó verseny végeredménye: 1.
Voda Costel 7,5 ponttal, 2. Suciu Andrei 5 ponttal és 3. Bajkó Gyula 4 ponttal. Gra
tulálunk a kezdeményezéshez. Reméljük legközelebb még többen neveznek be.

Közérdekű hírek
Zöld kártya nélkül utazhatunk az európai
gazdasági övezet 32 európai államába. A köte
lező felelősség- biztosítással Svájcba, Andorrá
ba és Horvátországba is beutazhatunk, nem
kell külön zöldkártyát bemutatni. Továbbra
is kérik a zöld kártyát a Moldvai Köztársaság
ban és Ukrajnában.
		
§§§
Folytatódik a roncsautó program. A 12 év
nél idősebb autók számára folytatódik a régi
autók begyűjtése, amiért a tulajdonos 3000 lej
kárpótlást kap. Az értékbizonylat felvételéhez
szükséges a személyazonossági igazolvány, a
hajtási engedély, a megsemmisítésről szóló
igazolás és a nyilvántartásból való törlés iga
zolása.
		
§§§
Program indul a közepes méretű városok
vízellátásának bővítésére. A program a követ
kező három évben kerül megvalósításra, 340
millió euró értékű beruházás keretében. Ez
a program tíz megyét érint, köztük Hargita
megyét is. Reméljük városunk is részese lesz
ennek a régen várt lehetőségnek.
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Jóbarát expedíció,
Padiş-1977

(az előző lapszámban megjelent napló folytatása)

Kedd- 1977. július 5. Egy új nap kezdődik. Megélénkül az er
dő. A madarak vidám csivitelésbe kezdenek. A virágok kinyitják
szirmaikat az új nap tiszteletére. Minden vidám. Mi is azok va
gyunk. A reggeli torna elvégzése után, nekifogunk, reggelit készí
teni. Utána városnézés következik. Megnéztük Kolozsvár neveze
tességeit: Az Állatmúzeumot, a botanikus kertet, a Szent Mihály
templomot, Mátyás király szülőházát. Láttuk azokat a kitömött
állatokat, amelyek nálunk nem élnek. A botanikus kertben sok
csodálnivalót láttunk: a japánkert, a kókuszpálma, mind-mind
csodálni való volt. Ebéd után elmentünk az Etnográfiai Múzeum
ba, amely a közelünkben volt. Itt visszatekintettünk a múltba. Lát
tuk erdélyi nép régi életét. A Szabadtéri Múzeumban a különböző
tájegységek házait láthattuk, amelyek egy igai falu képét mutatták.
Megragadta figyelmünket, egy 1929-ben idehozott vidrai ház (Fe
hér megyéből). A házakon kívül láthattuk a különböző háztartási
gépeket, három fatemplomot és huszonegynéhány technikai esz
közt. Sikerült betekintenünk az egyik ház belsejébe is, ahol pár
nákkal tele ágyat, színes varrottasokat, szőnyegeket láthattunk.
Megnéztük az almási fafaragásokat és templomot. Megcsodáltuk
a kicsi malmokat is. Mindez nekünk különlegesség volt. Mintegy
65 ezer dokumentum bizonyítja a régi élet keserűségét. Délután
még arra is maradt időnk, hogy a Park-tóban egy félórácskát csó
nakázzunk. Utána felmentünk a Fellegvárra, ahonnan széttekint
hettünk. De nem volt túl sok időnk, mert felettünk fekete felhők
gyűltek össze gyűlésezni. A gyűlésből mi esőt sejtettünk. Hamar
visszaindultunk, de az eső, már útközben elkapott. Mire hazaér
tünk, bőrig áztunk. Vacsoráztunk, és nekifogtunk a sátrak körül
árkolni. Mire ezzel is végeztünk, lefeküdtünk de az eső továbbra is
kopogott a sátor falain. Ennek ütemére mi is elaludtunk.
(folytatjuk…)
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A csodaszarvas
nyomában

Az idén 8. alkalommal került sor az Országos Ro
vásírás versenyre. Ez alkalommal is Szamosújvár volt a
házigazda. Az ország tíz megyéjéből 29 csapat nevezett
be erre a rangos megmérettetésre. Borszéket nyolc cser
kész képviselte két korcsoportban. A legjobb eredmé
nyünk György Tibor jóvoltából született, aki második
lett botrovásban. A rendezvény folytatásaként részt
vettünk az első Országos Nyomozó versenyen. Cserké
szeink itt is jó eredményt értek el. Érdemes név szerint
is megemlíteni őket: Balázs Beáta, Kis Tímea, Lőrincz
Linda, Szereceán Viola, Szőcs Paula, Kozma Edit, és
Fazakas Derlin. Lévén, hogy centenáriumi évben va
gyunk, ugyanis 150 évvel ezelőtt született Sir Baden
Power (Bi- Pi), a cserkészet megalapítója, és száz éves
a cserkészet, részt vettünk néhány rendezvényen. Lát
tunk egy dokumentumfilmet és megkoszorúztuk BiPi bronzplakettjét a római katolikus örménytemető
ben. Mostanig ez az egyetlen Bi- Pi emlékmű Erdély
ben. Részt vettünk Zomoráné Cseh Mária könyvbe
mutatóján. A most megjelent kiadvány rovásfeliratok
megfejtési kísérletét mutatja be. A verseny után részt
vettünk kézműves foglalkozásokon: kötélverés, fazekas
ság, kulcstartó készítés, linómetszet készítés és íjászat.
Nagyon tanulságos és érdekes rendezvénysorozat részt
vevői voltunk.
A cserkészek nevében Szűcs Paula és Kis Tímea.

Vége egy újabb vadászszezonnak
Február közepén véget ért az idei vadászidény. Kíván
csian kérdeztem a borszéki vadászcsoport egyik tagját,
milyennek értékeli a most lecsengett idényt. Az általa mon
dottakat összegezném: 4 vaddisznó (leterítették: Fazakas
Ernő, Márkos István, Kolozsi Zoltán és egy bélbori vadász,
Costica), 2 szarvas, amit magyarországi vadászok lőttek
ki, és 3 siketfajd kakas, amit szintén külföldi vadászok ej
tettek el, de mások, mint az előzőek. Ezek mellett még egy
őzbak is szerepel a trófeák között, amit Siklódi Sándornak
sikerült puskavégre kapnia. Ez az eredmény szépnek nevez
hető, ha figyelembe vesszük, hogy alig 2500 ha területen
vadászhatnak. Közös vadászaton is részt vettek Salamáson,
Bélborban és viszont fogadták a bélbori vadászokat. A bor
széki Erdészeti Hivatal vadászatán is részt vettek, azok meg
hívására. Itt jegyezném meg, hogy a borszéki erdészek tíz
vaddisznóra kaptak engedélyt, amit sikerült is kilőni. Itt
helyben is lehetett vaddisznó húst vásárolni 7 lejért kilo
grammonként.
Nemcsak vadselejtezésből áll a vadászok feladata, tud
juk meg Kolozsi Zoltántól. A „holt szezonban” egy hektá
ros vadföldet készítettek elő, amit beültettek fekete borsó
val, árpával, meg zabbal. A vaddisznóknak vásároltak és
kihordtak közel kétezer kg. kukoricát, készítettek nyolc

sózót, ahová 500 kg körüli kősót vittek ki. Készítettek két
magaslest a Bükkhavason és szarvas etetőket, amiket feltöl
töttek szénával. Kérdésemre, hogy milyen zavaró tényezők
akadályozták az idei vadászatot, azt a választ kaptam, hogy
a masszív erdőirtás vészesen csökkenti a vadak élőhelyét,
és a szüntelen erdőkitermelés zavarja az erdő csendjét, és a
vadak nyugalmát. Nyáron, pedig az esztenákon fölös szám
ban jelen lévő kutyák megtizedelik a fiatal vadegyedeket.
(A törvény szerint 100 állat után egy kutya engedélyezett,
ezzel szemben ennek többszöröse van minden nyáj vagy
csorda mellett.)
Új vadászt nem avattak az idén, de sajnos az örök va
dászmezőkre kisérték veterán vadásztársukat, Sebesan
Manolet, aki több évtizeden keresztül volt aktív tagja a bor
széki csoportnak. Isten nyugtassa békességben. Február
22-én tartották Maroshévízen az idei évi kiértékelő közgyű
lést, ott döntöttek a tagdíjak nagyságáról is. Március 10-én
megtartották a hagyományos vadászbúcsúztatót, lent a
Szárazvölgyön, a Balázs Ferenc vadászkastélyában ... Szép
hagyomány, amit ápolni kell. Május 15-ig lehet medvére
vadászni, április 15-től kezdődik a fajdkakasok dürgése és
vadászása. 		
Farkas Aladár

. oldal

Áprilisi tanácsülés

Április közepén került sor az áprilisi rendes havi tanács
ülésre. Alig három hét telt el az előző tanácsülés óta, de
sürgős volt a mostanit összehívni, mert a Muntero- Invest
cég nem tudja folytatni munkálatait a megkezdett négycsil
lagos szállodánál. Hogy miért? Mert anyagi nehézségei van
nak. Bankkölcsönre van szüksége, amihez igazolnia kell,
hogy van valamilyen fedezete. Jelen esetben területe, amire
építkezik, és ez által a bank garanciaként betudja a terüle
tet, és a rajta épülő objektumot.
Ezt kellett megtárgyalni és dönteni, hogy
koncesszionáljuk a területet, nekik vagy bárki másnak, aki
ezt a befektetést a kitűzött célokkal meg tudja valósítani.
A kihasználásra átengedett területen a földmunka már a
tavaly elkezdődött, és jó volna folytatni, hogy újra vissza
kapjuk a reményt, hogy Borszéket nem írták le a térképről
végleg, mint gyógyfürdő. A bürokrácia követelte lépések
(2006/54-es Kormányrendelet) betartásával kerül sor a kö
zeljövőben erre a koncesszióra. Ennek a lépésnek a szük
ségességét mindenki megértette és egyetértett vele. Újra
felszusszanhatunk, hogy túl vagyunk ezen az akadályon is,
és lehet folytatni a munkálatokat, amelyek néhány hónapja
stagnálnak.
A Romaqua Prest ismertette azt az intézkedési tervet,
amely értelmében, a következő időszakban a derítőállo
mást környezetkímélő módon teszik működőképessé, haté
konnyá. Erre valóban nagy szükség van, mert jelenleg csak
a mechanikus szűrőberendezés működik, ami nem elegen
dő a környezetvédelmi normák szerint.
Meghallgattuk Patka Róbert tevékenységi beszámoló
ját, amelyben tájékoztatta a testületet az elmúlt évben meg
valósított pályázatokról, illetve azokról, amelyek folyamat
ban vannak. Örömmel értesültünk a megnövekedett két
nyelvű városi honlapról, ahol az érdeklődők tájékozódhat

Anyakönyvi hírek

Informaţii de stare civilă
Születések – Naşteri
Kolbert Roberta Brigitta 		
Aszalós Norbert Ciprian 		
Antal Denisa Doiniţa
		
Mihai Kolbert Anett
		
Fazakas Áron Dániel
		

2007.02.14.
2007.02.16.
2007.02.22.
2007.03.16.
2007.04.05.

Házasság – Căsătorie
Kis Margit-Bartha László 		

2007.04.21.

Elhalálozások – Decese
Jipa Iolana 			
Barabás Jenő 			
Siklodi Mihály Zsigmond 		
Simon Erzsébet 			
Binder Margit 			
Fazakas Márton 			
Demeter Antoneta 		

1937.05.22.-2007.03.27.
1939.01.12.-2007.03.31.
1955.02.15.-2007.03.12.
1925.10.25.-2007.03.16.
1933.07.16.-2007.03.17.
1914.11.02.-2007.03.17.
1928.01.24.-2007.03.20.

Források XI./4. szám
nak a városi Tanács és a Polgármesteri Hivatal szerkezeté
ről, a határozatokról, vagyonnyilatkozatokról, stb. Újabban
(ettől az évtől), a helyi újság, a Források digitális formában
is hozzáférhető az érdeklődők számára. Javaslatként elhang
zott, hogy folyamatosan fejleszteni és aktualizálni kell ezt
a honlapot, hogy bárki hasznos információkat kaphasson
városunkról (www.primaria-borsec.ro).
Újabb könyvadomány érkezett a Városi Könyvtárnak
Horváth Ferenc budapesti lakos részéről, amit a testület
jósszívvel elfogadott. Közeledik a Föld Napja, és a Polgár
mesteri Hivatal meghirdette a Tavasz hete takarítási akciót,
ami arra szolgál, hogy mindenki a háza-, telke környékét
tegye tisztába, a parkok, sétányok, patakmedrek, erdőszélek
is tisztuljanak meg. A kampány jellegű takarítás után jó vol
na folyamatosan vigyázni a tisztaságra. Ez mindnyájunk
érdeke.
Farkas Aladár

SZIASZTOK GYEREKEK! A KÖVETKEZŐ SOROK
KIFEJEZETTEN CSAK NEKTEK SZÓLNAK!
SZERETNÉNK MINDEN HÓNAPBAN ÖRÖMET
SZEREZNI NEKTEK IS NÉHÁNY JÁTÉKOS
FELADVÁNNYAL. A HELYES MEGFEJTŐK KÖZÖTT
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKATL SORSOLUNK KI .
MUNKÁRA FEL! JÓ SZÓRAKOZÁST!
Sorolj fel minél több „ R” hanggal kezdődő negatív
tulajdonságot jelölő szót! ( pl. rút)
Próbálj meg egy olyan összetett mondatot alkotni,
amelynek minden szava „R” hanggal kezdődik, s
használj minél több szót a felsorolt tulajdonságok
közül is. Segítségül adunk egypéldát, más betűvel:
pl. „F” hanggal kezdődő negatív tulajdonságok: fázós,
fáradt, félős, falánk, fekete, felelőtlen, fuseri, stb…
Feri felelőtlen fia fáradtan futkosott foltos, fekete
farmerjével.
A feladvány megfejtését írjátok le egy lapra,
nevetekkel és osztályotokkal együtt, s dobjátok be az
iskolában elhelyezett postaládába.
A helyes megoldást beküldők, valamint a
kisorsolt nyertesek nevét a következő lapszámban
olvashatjátok.

Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

