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Végre látható a „Borvizek útja”
Lassan őrölnek a bürokrácia malmai. Évek óta hallunk a két megye 13 települését érintő nagyszabású Európai Uni
ós programról, csak éppen semmi kézzelfogható nem történt. Nem történt, de most már igen. Október 30-án elkezdődtek
a munkálatok a Hétvezér sétányon, a Székelykapuval szimbolizált fürdőtelepen. Megjelentek a munkagépek és feltörték a
már amúgy is feltöredezett aszfaltburkolatot. A még felhasználható szegélyköveket, kockaköveket különválogatják, majd
hasznosítják. A nagyszabású befektetés eredményeképpen kicserélik úgy a víz-, mint a szennyvízvezetékeket. A beton vil
lanyoszlopok és régi telefonoszlopok eltűnnek, helyükbe kovácsolt lámpavasak kerülnek, felidézve a 19. század hangulatát.
Modern pihenő padok és szemétkosarak kerülnek a régiek helyébe. A sétányok is újjászületnek, minden borvízforráshoz új,
korszerű bekötő utak, sétányok vezetnek majd. A parkok is a régi szép időket fogják idézni, amikor még parkkertésze volt
városunknak. A versenytárgyalást a budapesti BETONÚT Rt. és a temesvári CONFORT Rt. konzorcium nyerte meg még ez
év márciusában, de csak most fogtak neki a munkálatoknak. Jobb később, mint soha. Reméljük, hogy hosszú, szép őszünk
lesz, és jó ütemben tudnak haladni a munkálatokkal. Ez egy újabb, komoly lépés, hogy Borszék visszanyerje régi arculatát,
és vele egykori hírnevét. Még csak a Gyógykezelő-központnak kellene megépülnie, és akkor elmondhatjuk, hogy nem hiába
telt el a két utolsó évtized. Érdemtelenül elhanyagolták ezt a kis, ékszer számba menő települést. De a remény csillaga újra
felragyogott. Merem remélni, hogy nem leszünk a politikai játszadozások áldozata, esetleg játékszere.
// Farkas Aladár

Örömünk kettős
Ha lassan is, de álmaink kezdnek valóra válni. Évek óta szor
galmazzuk az orotvai út rehabilitálását, nem felejtve el, hogy Bor
szék több mint két évszázaddal ezelőtt Ditróból és Szárhegyből
szakadt ki és vált önálló településsé. Ez idő alatt ez volt az egyetlen
járható út a két medence között. Még a 80-as években személy
gépkocsival ott közlekedtünk, lényegesen lerövidítve a távolságot
Borszék-Ditró között. Az országút megépülésével (1882-1887)
szerepe csökkent, mígnem az utolsó két évtizedben visszaminő
sült „erdei útnak”. No, nem hivatalosan, csak gyakorlatilag. Vég
re, ebben a választási mandátumban megindult valami. Többszö
ri lobbizás, közbenjárás után a Megyei Tanács fölvette a prioritás
listájára és pénzt irányzott elő az út felújítására. Ebben az évben
3km út készülhet el, abból a pénzből, amivel rendelkezünk. A múlt
hónap végén a Megyei Tanács újabb 2,5 millió lejt irányzott elő a
munkálatokra, így összesen 4,9 millió lejünk van. Ebből kell el
végezni az út szélesítését (8-9 m széles lesz, fedett és betonozott
sáncokkal, 60 cm-es útpadkával. Igazi modern utca lesz a ditrói,
az ott lakók nagy örömére. Vége a sárnak, a pornak. Előzőleg ki
cserélték a víz- és szennyvízcsatornát, és helyenként tűzcsapokat
építettek be. Az ott lakó emberek áldozatkészségére is szükség volt,
mert udvaraikból, kertjeikből vettek el 3-4 m szélességben, több
száz négyzetmétert. De, zömében az emberek nem zúgolódtak,
örvendenek, hogy rendezett, szép utcájuk lesz. A munkálatokat a
gyergyószentmiklósi FUNDAMENTA Rt. végzi, jó ütemben. Már
javában folyik a szélesítési munkálat. 60 cm mélységben már ki
kotorták a földet, és kaviccsal feltöltötték az új sávot. Ha az idő is
engedi, ebben az évben meg is lesz az a három kilométeres szakasz,
ami tervben van. Mintegy 20 beton villanyoszlopot kell elköltöz
tetni, mert útszélesítés után az úttesten maradtak. Ígéret van, hogy

2012-ig az egész szakasz elkészül, ezáltal a 128-as megyei út, újból
szerepelhet a turista térképeken, nem vezetik félre a turistákat a
tengelytörő szakaszokkal.
// Farkas Aladár
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Havi interjú Mik Józseffel, Borszék
város polgármesterével
Fark as Alad ár: Tiszt elt polgárm est er úr! Az olvas ók
türelm etl enül várják enn ek a hón apn ak a fejl em ényeit.
Miről számolh at unk be?
Mik Józ sef: Elég zsúfolt időszak áll mögött ünk. Több
nag yobb befektetésünk is eli ndult, amelyeknél több hónap
ja nem történt előrelép és. Jó a halad at a Reménys ég sípályá
nál. Már elköltött ünk 3.700 ezer lejt. Készül a hóá gyúknak
szüks éges mesters éges tó, a tur iszt ik ai közp ont betonpillé
reit megöntötték, már húzz ák a falak at, jövő héten intéz ő
dik a ter ületc sere is és hamaros an érkeznek a felszerelés ek.
A Tur iszt ik ai Min isztér iu mban a legutóbbi buk arest i utam
sor án újabb 2.500 ezer lejre kapt am ígéretet a munk álatok
folyt at ás ár a. Jó ütemb en halad az orotvai út modern iz álás a
is. A Ditrói út minte gy 700 m-es szak asza betonoz ás alatt
van, folyamatban van a sánc ok kié pítés e és az els ő aszfalt
réteg leter ítés e, a kopt ató réteg majd tav asszal ker ül rá. A
Meg yei Tanács újabb 2 mill ió lejt hag yott jóv á, ebb ől 8,5
km útszak aszt készíthet ünk elé aszfaltoz ásr a.
Végre-valahár a eli ndult a Borv iz ek útja progr am is.
Feltörték a rég i aszfaltot a Hétvez ér sét ányon val am int a
környez ő parkokban, és ha az idő enged i, még az idén le
fektet ik a szennyv ízc satornát. A munk álatok értéke 7.000
lej, ebb ől felújítjuk a Hétvez ér sét ányt, a környez ő parko
kat, a sét ányok at, a szennyv ízhálóz atot, az utc ai bútorz atot
és a közv ilág ít ás is öntvényoszlop okr a ker ül.
A szoc iá l is tömbházlakások munk álat ai folyt atódnak,
újabb 560 ezer lejt kapt unk és ígéretet, hogy építhet ünk to
vábbi két szoc iá l is tömbház at. Erre a Remetei old alban ke
rülhet sor.
A Művelődési Ház felújít ási progr amja is zöld utat ka
pott a múlt héten. Az Országos Befektetési Társ as ág poz i
tív an bír ált a a borszék i megv alósíthatós ág i tanulmányt így
két-három hét múlv a ker ül jóv áhag yásr a a Fejlesztési Mi
nisztér iu m biz otts ágához, majd kezdődhet a közb eszerz és
a munk álatok kiv itelez és ére. A 4,3 mill ió lejes ber uház ás
ból 3 mill ió lejt az állam fiz et, a fennmar adó 1,3 mill ió lejt
mi kell fedezz ük. Remélem ez az összeg a közb eszerz és so
rán csökken i fog. A munk álatok sor án felújítjuk az épüle
tet, beé pítjük a manz árdot, közp ont i fűtést szerelünk. Itten
fog helyet kapn i a városi könyvt ár, a műkedvelő csop ortok
nak is próbatermeket alak ít unk ki.
Folyamatban van három tömbház hőszigetelésének a
terveztetés e (az Eminescu utc ában lévő, Alsóborszéken a B
és C, valam int az üzletek fölött i D, E. és F. tömbház ak). A
jövő évb en nek i szeretnénk fogn i a munk álatoknak. Szét
osztott uk a fiat aloknak épített lak ás ok at. Dec emb er els ejé
től immár beköltözhetnek és 3 év múlv a akár meg is vás á
rolhatják.
Az Iskolaműhely felújít ás ár a megí rt pályáz at unknál
jóv áhagyt ák a kiv itel i terveket, dec emb er 2-ig a pályáz at
költs égvetésé t a tervek után kell igaz ítsuk, mivel az összér
ték megnőtt 250 ezer lejjel. Következ ik a szerz ődés aláí rás a
a Közp ont i Fejlesztési Ügynöks éggel majd a közb eszerz és
eli nd ít ás a a kiv itelez ésre.
A város szennyv ízc satorna hálóz at ának és der ítőá llo
más ának a felújít ás ár a kií rt pályáz at unknál kih irdették a
közb eszerz és nyertes ét, a bud ap est i Nemz etköz i Betonút és
a kolozsv ár i Enviro Qualiment Rt konz orc iu mot. Januá r ig
kell véglegesíts ék a kiv itel i terveket majd márc iu s-ápr il is
ban indulnak a munk álatok, amelynek elvégz és ére a cég
hét hónapr a vállalkoz ott. Ezá lt al sor ker ül a Ditrói-, Nyí

res-, Köves-, Eminescu- és a Fürdőtelep szennyv ízhálóz a
tának a kic serélés ére, illetve ahol nincs, ott annak kié píté
sére, valam int a der ítőá llomás modern iz álás ár a.
A múlt héten tett ünk le egy másik pályáz atot, a Für
dőtelep utc ái nak, sét ányai nak a modern iz álás ár a, mintegy
3, 5 mill ió eurós ber uház ás, reméljük, hogy ez a pályáz a
tunk is sikeres lesz. Ezz el párhuz amos an dolgoz unk a város
karbant art ás áv al: Arany János kút filegóriájának és kör
nyékének a felújít ás a, pihenőhely kia lak ít ás a. Elkészültek
az új tur iszt ik ai irányjelz ő táblák, azok at fogjuk köz elebb
ről kir akn i. Befejez és előtt áll a felsőborszéki piac egys é
ges bódérendszerének a kié pítés e, valam int az alsóborszéki
közp ont kié pítés e. Itt jegyz em meg, hogy a Tündérkert
óvod a egy teljes audio-vizuális felszerelést kap ott a Meg yei
Tanfelü gyelős égtől, ami nagyban seg ít i az ott folyó okt atónevelő munk át.
Az elkövetkez ő évekb en komoly összegeket kell előte
remtenünk a befektetés ek önrészei nek finanszíroz ás ához,
így a költs égvetésünket is ezekhez kell majd igaz ít anunk
anélk ül, hogy valamelyik munk álatnál ela kadjunk.
Sajnos novemb er 1-től a városi könyvt ár at be kellett zár
nunk, mivel Kolbert Tünde könyvt áros nyugd íjba vonult és
a könyvt ár épületéb en tapaszt alt áld atlan állap otok miatt
nem vállalt am a tov ábbi működtetést. Csak ígérn i tudom,
hogy amint végezt ünk a művelődési ház felújít ási munk ál a
taiv al újr a megnyitjuk a könyvt ár at az olv as ók előtt egy új
környez etb en. Tünde nén inek ped ig köszönöm azt a mun
kát, amelyet olyan kör ülmények köz ött végz ett, amelyeket
az évek sor án nem tudt unk megold an i. Megjegyz em, hogy
a felsőborszéki könyvt ár épülete a Romtelecom tul ajdona
és mivel nagy összeget kellene áldozn i a modern iz ál ás ár a,
a polgármester i hiv at al nem vállalkoz ik erre.
Fark as Alad ár: Szép és dic séretre méltó megval ós ít á
sok. Melyek a köz eljövő célk it űz és ei?
Mik Józ sef: Lévén, hogy köz eled ik Dec emb er, els ős or
ban az Adventre szeretnénk felkészüln i. Akárc sak a tav aly,
az idén is Mosneág Ilona kult úrműs orr al készül és min
den vas árnap d. u. 6 órától az alsóborszéki Emlékparkban
megg yújt unk egy advent i gyert yát, köz ös en imádkoz unk
és meghallgatjuk a gyerekek idei llő műs or át. Mik ul ásr a, az
idén is csomagok at szeretnénk készíten i a gyerekeknek, re
mélem lesz rá elegendő támogatónk. Ugyane zt szeretnénk
Kar ác sonyr a is. A Szilveszter i pet árd áz ás, meg forr alt bor
osztogat ás lehet, hogy elmar ad a jelenleg i pénzü gyi helyz et
miatt. A város kar ác sonyi hang ulat át szeretnénk fokozn i
azá lt al, hogy a gyerekek mes eparkját új elemekkel szeret
nénk bőv íten i.
Fark as Alad ár: A szoc iá lis an rás zor ul ók at tudja-e se
gít eni a Polgárm est er i Hivat al?
Mik Józ sef: Természetes en igen. Kapják 5 hónap on át a
fűtést ámogat ást, minda zok, akik erre jogosult ak, ajándék
csomagot küldünk, minte gy 60-70 lej értékb en minda zok
nak, akik erre rászor ulnak és tűz ifát is száll ít unk, azoknak,
akik erre rá vannak utalv a.
Lévén, hogy itt az Advent, kív ánok minden kedves ol
vas ónak és borszék i lakosnak egy áldott Advent i idősza
kot!
Fark as Alad ár: Kös zönöm szép en a tájék ozt atót az ol
vas ók nevéb en és kívánok tovább i szép sik erek et!
// Fark as Alad ár
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Borszék Kelemen Hunort választotta
Túl az államelnök
választás első fordu
lóján,
elmondhatjuk,
hogy nem volt rosszabb
a részvétel az előző sza
vazásokhoz viszonyítva.
A szavazásra jogosultak
51,54%-a (1224 személy)
élt az Alkotmány nyúj
totta lehetőséggel. Ez
azért tek inthető jó ered
ménynek, mert amúgy
a lakosságot kevésbé ér
dekli, hogy ki az állam
elnök. Ez alkalommal
az államelnök választás
nem volt együtt a par
lamenti választásokkal,
ami azért érzékenyeb
ben érinti a lakosságot,
nem beszélve egy helyhatósági választásról, ahol polgármestert,
meg önkormányzati képv iselőket kell választani. Amint, az vár
ható volt, az RMDSz jelöltje, Kelemen Hunor kapta a legtöbb
szavazatot, számszerint 674-et (55,07%-ot). A többi jelölt ered
ményei: Traian Băsescu 264 szavazat, Mircea Geoana 100 szava
zat és Antonescu 82 szavazat. Meglepő, C. V. Tudor még mindig
kap 19 szavazatot Borszéken. Az is méltánylandó dolog, hogy
alig 26 érvénytelen szavazat volt.

A Referendum is
érvényes, hiszen az
ország összlakossá
gának több mint fele
szavazott, és arra vok
solt, hogy egykamrás
parlament leg yen, leg
több 300 képv iselővel.
Ez a javaslat a jelenle
gi államelnöktől szár
mazik, de nem biztos,
hogy a mag yarságnak
ez a legjobb megoldás,
lévén, hogy sokkal
kevesebb parlamenti
képv iselőnk lesz, aki
felemelje szavát érde
künkben.
A nagy kérdés,
hog yan tovább? Köze
ledik december 6-a, az elnökválasztás második fordulója. Kire
fogunk szavazni, mert a versenyben maradt két jelölt közül egyik
sem nevezhető mag yarbarátnak. A liberálisok, Mircea Geoanat
fogják támogatni, az RMDSz úgyszintén, ugyanis egyezség szü
letett, hogy az új miniszterelnök Szeben polgármestere, Klaus
Johannis lesz. Tehát továbbra sem dilemma, hogy kire szava
zunk. Sajnos, Kelemen Hunor nem érte el a 4%-ot (3,83%), ez
azért várakozáson aluli eredmény.

A „Remény” sípálya jelentheti a reményt Borszéknek
Földrajzi és meteorológiai adottságaink predesztinálják
Borszéket a téli turizmusra. A síelésre alkalmas hegyoldalak
önmagukban nem elegendőek a modern ember igényeinek.
Ezért vált szükségessé egy korszerű síparadicsom megépítése.
Az Önkormányzat már évek óta próbálkozik egy sípálya meg
építésével. Évekkel ezelőtt működtek egyszerű felvonók a Fok
hagymásban, a Paprika- kertben, a Rudiban, a Murok-kertben,
a Bükkhavason. Adott pillanatban három üzemképes felvonó
is működött egy időben. De sem a pályák, sem a felszereltségük
nem volt megfelelő versenysportra.
Végre elérkezett annak lehetősége, hogy Borszék egy mo
dern, minden igényt kielégítő sípályával rendelkezzen. A hely
szín sem véletlen, a labdarúgó pálya-, a Sportcsarnok és a Sport
motel szomszédságában, a Verőfénynek nevezett hegyoldalban
épül az a csoda. Közepes nagyságú és nehézség ű pályák lesznek,
mintegy 620 m hosszúságban. A 22,3%-os lejtőjű pálya alkal
mas lesz úgy a kezdőknek, mint a haladóknak. Tetszés szerint
választhatnak a 3 pálya közül, amelyet egy modern felvonó fog
kiszolgálni.
A pálya aljában egy 60 autó parkolására alkalmas hely fo
gadja a síelőket, és egy 40 férőhelyes vendéglő, amelynek a te
raszán még 60 személynek lesz lehetősége étkezni, pihenni. A
pályák éjszakai világítással lesznek felszerelve, és 2 hóágyú biz
tosítja a szükséges hómennyiséget. A hótaposóknak még garázs
is épül. A munkálatok már elkezdődtek, a 2,5 ha-nyi területről
a fákat levágták, a földmunka javában zajlik. Nemsokára érkez

nek a felszerelések is. A pálya érdekessége, hogy elektronikus
beléptető rendszerrel fog működni.
A beruházás összértéke 7,4 millió lej. A munkálatokat a
hátszegi TERMOGAZ COMPANY Rt. végzi. Az idén ugyan
még nem lehet használni ezt a pályát, de jövőre már igen. Bár
mennyire is türelmetlenül várjuk, kivárjuk, hiszen mást nem
tehetünk.
// Farkas Aladár
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Nyelvművelés
Bevallom, ez a szókapcsolat a címben
nem az én találmányom, de nagyon frap
pánsnak tartom, azért veszem kölcsön.
Nem tudom, divatban volt-e már valaha a
pepita bikini, de ha nem, akkor-amennyi
ben a divat hóbortjait követjük - egyszer
divatba jön még. Minket azonban nem
divattörténeti szempontból, hanem szó
történeti szempontból érdekel a kifejezés.
Igen érdekes a példa, hiszen szókincsünk
egy rétegét olyan szavak adják, amelyek
tulajdonnevekből köznevekké váltak.
A divatos ruhadarab jelzője, a pepita
nyelvhasználatunkban azt jelenti: kockás
mintájú ruhaanyag. A szónak alig száz éves
múltja van a nyelvünkben, s igen érdekes
az eredete. A XIX. század második felének
Európa-szerte ünnepelt spanyol táncosnő
jétől, PEPITA de ORTEGA-tól származik,
aki 1853-ban Pesten is szerepelt. A híres
spanyol táncosnő nyakán és derekán szür
kés-kockás kendőt viselt, amely „fogalom
má” vált: közszóvá, melléknévvé lett, s már
nemcsak a szürke-kickás, hanem minden
egyéb kockás mintázatú anyagot egykor
viselője nevével jelölnek.
Persze, nemcsak a hírneves hölgyek,
hanem a híres férfiak nevéből is keletkez
tek közszavak. A ruhadaraboknál marad
va említsük meg a zsinóros attilát. Ma
már nem viseljük, de tudjuk róla, hogy a
nemzet romantikus korában alkották meg

Hagyd a bánatot!
Mi lelked védi, hűsítsd a tokod,
eléget végül harminchat fokod.
Hogy védd magad, jól felhasználhatod
a nőt, a verset és a csillagot.
Szeresd felhőtlenül a kék eget,
ki rád nevet s a költeményeket!
Nevetve vidd a rádrótt terheket,
varázsold verssé és nem árt neked!
Mint váltóőr a kongó sineket,
A végtelent is eltérítheted.
Nem int az Isten, ördög sem lohol,
hiányzik menny és nincs tüzes pokol.
Marad neked a dér, amely ezüst,
piros kémény s a borzas esti füst.
// Kamenitzky Antal
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Pepita bikini

a nagy hun király, Attila nevéből, s az Atti
la-mente kifejezésből vált köznévvé. Még
idegen nyelvekbe, németbe, svédbe, fran
ciába is átkerült, ahol szintén nem ritkák
az ilyen példák. A nálunk is ismert, bő
szabású, kényelmes felöltőnek, a raglán
nak például Lord Raglan volt a névadója.
A jól ismert kardigánnak szintén egy an
gol katonatiszt, ezúttal Earl of Cardigan
volt a „keresztapja”, aki a krimi háborúban
csatát vesztve nem vált híressé, de jelleg
zetes ruhadarabja mégis megörökítette a
nevét.

No, de a férfias ruhadaraboktól tér
jünk vissza a bikinihez. Némileg ennek is
hasonló az eredete az előbbi példáinkéhoz:
tulajdonnévből eredt, földrajzi névből; a
csendes-óceáni BIKINI szigetek hölgyei
nek könnyű viseletéről kapta a nevét.
Persze, nem egyedülálló nyelvi jelen
ség ez sem: számos földrajzi név vált köz
szóvá: ilyen még a kasmír néven ismert
finom, könnyű gyapjúkelme, amely a Kas
mír indiai fejedelemség nevéből ered. A
fényes mintájú, szép vászonfajtának da
maszt a neve, amely a szíriai Damaszkusz
nevét rejti.
A példák számát tucatjával szaporít
hatnánk: az irodalmi, művészeti pártfogót
jelentő mecénás szavunk a császárkori Ró
ma művészeteket pártoló, bőkezű római
lovagjának, Caius Cilnius Maecenas-nak
a nevét őrzi, a ma oly divatos huligán meg
a múlt századforduló egyik londoni ban
davezérének, bizonyos Mr. Hooligannak
az emlékét viszi tovább.
Ezek a példák is azt bizonyítják,
hogy az ókori időktől napjainkig színes és
gazdag forrását alkották, alkotják szókin
csünknek a közszókká „vedlett” tulajdon
nevek. Ami még kimaradt: a kocsi (Kócs
községben készült szekér nevéből), szend
vics, Mr. Sandwich nevéből stb.
// Ballai Erzsébet

Biblionet- program
Egy meg yei program keretében in
gyenesen hozzáférhető internetezés
valósulhat meg a meg ye húsz könyvtá
rában. Többek között erről beszélget
tek a gyilkostói megbeszélésen a meg ye
könyvtárosai. Borszék, sajnos abban a
lehetetlen helyzetben van, hogy pilla
natnyilag nem élvezheti ennek a prog
ramnak az előnyeit, ugyanis a Városi
Könyvtár bezárt. Az épületet visszaigé
nyelték és visszakapták. A tulajdonosok
felszólítást küldtek a Polgármesteri Hi
vatalnak a kiköltözésre. Az alsóborszéki
könyvtár már évek óta nem működik,
mert az épület nem felel meg semmilyen
tevékenységnek. Felújítás előtt áll már
évek óta. Egy megnyert pályázat ered
ményeképpen tavasszal elkezdődhetnek
a felújítási munkálatok, ami legalább egy
évet tart. A település egyetlen könyvtáro
sa, Kolbert Tünde nyugdíjba kényszerült,
megszűnt a munka tárg ya. Több mint há

rom évtizedes lelkiismeretes munka után
így kellett lezárjon egy szakmai pályafu
tást. Város, könyvtár és kultúrház nélkül.
Nem tudom, hogy van-e még az ország
ban egy ilyen város? Nyilván, lesz ez még
másképp is, de ez az áldatlan állapot még
évekig eltart (hat). Hol szervezünk egy
előadást, egy bált, egy könyvbemutatót,
és sorolhatnám a kulturális rendezvé
nyek sorát, amire esetleg igény lenne, de
nincs hely?! Szomorú és lehangoló hely
zet, ami nem a közelmúltban alakult ki,
és még évekig eltart.
Az öt éves program keretében lapto
pokat, nyomtatókat és szkennereket ad
nak a meg ye húsz könyvtárának. Vigasz,
talán az lehet, hogy addig befejeződnek a
felújítási munkálatok, és akkor mi is ré
szesülhetünk ebből a támogatásból. Ad
dig mindenki internetezik ott, ahol tud.
// Farkas Aladár
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Borszék nem kér a
méhnyakrák elleni oltásból
A tavalyi sikertelen próbálkozás után az Egészségügyi Minisz
térium a 6-7-es lányokat célozta meg, hogy beoltsa méhnyakrák
ellen. A tavaly csak egyetlen negyedikes kislány szülei vállalták
az oltást, az idén egy sem, pedig ingyen van. Pedig a családorvos
összehívatta az érdekelt osztályok szüleit és elmagyarázta, hogy
gyerekeik ki vannak téve ennek a HPV (humán pappilóma ví
rus) fertőzésnek. Sajnos, nem ismertek az oltás mellékhatásai,
későbbi szövődményei. Talán ezzel magyarázható a szülők ta
nácstalansága, sőt ódzkodása az oltástól. Nyilvánvaló, hogy az
oltás beadására az ideális időszak a szexuális élet megkezdése
előtti periódus. De az is igaz, hogy 20 év alatti életkorban nem
igen szokott előfordulni a méhnyakráknak ez a formája, valószí
nű ezért sem veszik komolyan a szülők a figyelmeztetést. Sajnos,
Románia első helyen áll a méhnyakrák okozta halálesetek terén.
Nyilván, nem minden rákot ez a vírus okoz, de az esetek döntő
többségében igen. Ezért javasolják az oltást, mert a rendszeres
méhnyakrák-szűréssel együtt mintegy 94%-al lehet csökkenteni
a kockázatot. Szerintem alaposabb felvilágosító munka szüksé
ges, amiben nemcsak az egészségügyiek, hanem a pedagógusok,
a média is be kell kapcsolódjon.		
// Farkas Aladár

Kié a Hősök temetője?

Nehéz kérdés. Jogilag talán könnyebb a helyzet. A nyáron
elvégzett javítási munkálatokat anyagilag támogatta a város Ön
kormányzata. Részleges felújítás történt, a kerítést kijavították,
láncokat szereltek fel a régi csövek helyére. Az obeliszkre a tábla
nem készült le a hősök névsorával. Jövőre 100 éves a római-kato
likus templom, amely alkalomból nagyszabású rendezvényekre
kerül sor. Remélhetően ez a munkálat is része az előkészületek
nek. A Hősök sírja nagyon elhanyagolt állapotban van. A par
cellák között a gaz térdig ér, a sírok nem voltak felásva, egy szál
virág sem nyílt ebben a sírkertben. A városnak van Virágháza,
amely felvállalhatná a hat parcella beültetését. A gondozást rá
bízhatnánk a cserkészekre. Általában halottak napján életre kel
a temető. Szebbnél szebb csokrok, koszorúk kerülnek a sírokra,
gyertyák, mécsesek hirdetik, hogy az emlékezés napja van, ami
kor mindenki gyertyát gyújt az elhunytak emlékére. Lehangoló
volt az idei Hallottak Napja, amikor a kitakarított és felvirágoz
tatott temető egyik szeglete a dzsungelhez hasonlított. Pedig a sí
rok, műemlékek gondozása, rendben tartása erkölcsi kötelesség.
Mindnyájunk kötelessége.
// Farkas Aladár

5. oldal

Bővül a város
szennyvízcsatorna
hálózata
Egy település civilizációs szintjét a víz- és szennyvízhálózat
hosszúságával mérik. Víz nélkül nincs élet, legalábbis civilizált
élet. A város jelenlegi vízhálózata több mint 50 éves, megérett
a cserére, akárcsak a szennyvízcsatorna hálózata. Arról nem is
beszélve, hogy vannak utcák, ahol nem is volt szennyvízcsator
na, a patakokba, sáncokba öntötték, vagy vezették a szennyvizet.
Végre megtörtént az áttörés, és a város tervét elfogadta az Or
szágos Beruházási Tanács. Október 29-én Borszék polgármeste
re aláírta a területátadási jegyzőkönyvet a Beruházási Tanáccsal,
ami azt jelenti, hogy átvették a munkaterepet és nekifognak a
tervezési munkálatoknak. Ez 2010. januárjáig kell elkészüljön,
hogy tavasszal elkezdődhessenek a munkálatok, amelynek so
rán felújítódik a létező és mégsem működő derítőállomás. Új
szennyvízhálózat épül a ditrói-, hévízi-, Nyíres-, Köves-utcában,
és a Hanzkerben. A Fürdőtelepen a meglévő hálózat kerül felújí
tásra. A munkálatok összértéke 2 370 000 euró, amiből az önrész
530 000 euró, amit a helyi Önkormányzat kell kigazdálkodjon. A
munkálatokat az ENVIRO QUALITY kft. és a Nemzetközi BE
TONÚT Rt. végzi, reméljük minőségileg kifogástalanul. Jövőre a
város egy elhagyott csatatérre fog hasonlítani, de mindennek ára
van. Ha azt akarjuk, hogy településünk infrastruktúrája fejlőd
jön, akkor ezt az áldozatot is meg kell hozni.
// Farkas Aladár

Művelődés régen és ma

A mai művelődési életről, jobban mondva annak intézmé
nyes kereteiről olvashatunk ebben a számban Farkas Aladár tol
lából.
Lássuk, hogyan álltak a dolgok ezen a téren a XIX. század
második felében, a 70-es években! A „Borszék története hiteles
adatok alapján a nép és fürdővendégek számára, a Fürdőbizott
mány megbízásából írta Puskás Ferencz, a Fürdő és Üzleti igaz
gató Bizottmány elnöke”-olvashatjuk a könyv címlapján. Megje
lent Budapesten, 1882-ben!
„A fürdőbizottmány ez időkben már a vendégek szellemi
életéről is gondoskodni kívánván, feles számú jó könyveket ho
zatott, a haszonbérlőknek pedig még az előtt szerződésileg köte
lességükké volt téve, hogy többféle politikai és szépirodalmi, sőt
élczlapot is a fürdőévad alatt meghozassanak, még pedig magyar,
német és román kiadásokban [kiemelél tőlem] és így alapszabály
mellett olvasó termet és könyvtárt rendezett be. 1870-ben pedig
egy új zongorát hozatott 500 forintért, melyet az új nagy bálház
egyik külön termébe szintén alapszabályok mellett elhelyezett és
mérsékelt díjért közhasználatra bocsátott. Zene tekintetében is
mindig figyelemmel volt arra, hogy lehetőleg a legjobb erdélyi
zenészeket fogadja föl a vendégek szórakoztatására s esetleg mu
lattatására, miért a régentén jó hírben álló, de későbben a haladó
kortól messze hátramaradt gyó-szt-miklósi zenekart már a 60-as
évek közepe óta mellőzni volt kénytelen, s legtöbbnyire a kolozs
vári Salamon János zenekarát kívánta foglalkoztatni, melynek
egy évad alatt szabad szállás és tűzifa mellett átlag 1400 forintot s
még többet is fizettek a községek”.
// Kolbert Tünde

6. oldal
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Novemberi tanácsülés

Rendes havi tanácsülését tartotta péntek délután a borszéki
testület. Gördülékenyen haladt a határozatok elfogadása, hiszen
a többségi RMDSz összetételű testület előző napi frakcióülésén
átbeszélte a tervezeteket és egyeztette a véleményeket. Költségve
tés módosításra került sor, mert a város újabb 300 ezer lejt kapott
szociális lakásépítésre. Egy következő határozat a fiataloknak
megépített 20 lakosztály névszerinti szétosztásáról szólt. Végre
beköltözhetnek azok a fiatalok, akik már évek óta várnak erre a

lehetőségre. 88 kérés közül kellett elbírálni a kedvezményezette
ket. Épül a sípálya, de a beerdősödött terület helyébe, más legelős
területet kell átadni az erdészetnek. Ennek határozata született
meg. A testület jóváhagyta a Városi Művelődési Ház felújításá
ra vonatkozó határozatot. A munkálatok összértéke meghalad
ja a 4 300 ezer lejt, ebből az önrész 1 300 ezer lej körül lesz.
Mindegy, de művelődési házra egy városnak nagy szűksége van.
A Fürdőtelep utcáinak, sétányainak modernizálására is szűkség
van. Az elkészített pályázat szerint ez a munkálat mintegy há
rom millió euróba kerül (közel 15 km útról, sétányról van szó).
A legvitatottabb téma a régi Polgármesteri Hivatal székházának
a lebontása volt. Évek óta húzódó vita. Gyakorlatilag csak három
tanácsos ellenezte a bontást, így a halálos ítélet kimondatott: le
lesz bontva! Helyébe park és parkírozó lesz, illetve az útkereszte
ződésben körforgalom. Hasonló sorsra vár a kétsávos tekepálya
is. Helyébe, majd egy új, modern konferenciaterem és új tekepá
lya épül. Elkészült a Zimmethausen Iskolaközpont tanműhely
ének a megvalósíthatósági terve, amit a testület egyöntetűen el
fogadott, akárcsak a Zákányszékre kiutazó delegációt. Az ülésen
jelenlévő Nagy Klára méltatta az új városvezetés tevékenységét,
de ugyanakkor szóvá tette azokat a dolgokat, amelyeket nehez
ményez: gyógyszertár hiánya Alsóborszéken, egy modern ABC?
A régi hivatal székházának lebontása, a művelődési ház áldatlan
állapota, stb. 				
// Farkas Aladár

Morfondír az ajándékozásról
December az ajándékozás hónapja. Már a Mikulás megpa
kolja mindenféle jóval a gyerekek kifényesített cipőit, csizmáit.
Valamikor a Mikulás csak édességet tett a lábbelikbe, gyümöl
csöt, almát, diót. Egy narancs már extrának számított. Mára át
alakultak az ajándékozási szokások, az édesség mellé még kerül
ez-az. Gazdagabb lett a Mikulás? Nem hiszem. Mi alakultunk,
alkalmazkodtunk a fogyasztói társadalomhoz. Fogyasztunk, vá
sárolunk. Ha kell, ha nem. A nagy áruházak már novemberben
kezdik kínálni a portékát: mindent meg lehet vásárolni! Egyet
fizetsz, kettőt kapsz! Ne szalaszd el az alkalmat! Akció! Csillogvillog-pillog minden, és arra ösztönöz, hogy költekezz, vásárolj!
Persze, ha van amiből. Ha nincs, ott vannak a bankok, lehet köl
csönt felvenni, és mindjárt már „bankod is van”. Számon tarta
nak. Jön a karácsony, az Angyal is szépen feldíszíti a fát, alatta
alig fér a sok csomag. Miután mindenki kibontja az ajándékát,
halomban áll a csomagolóanyag: papír, díszzacskó, doboz, szalag,
madzag. Az ajándékkal szemben bizonyos elvárások alakultak ki.
Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy minél drágább, annál ér
tékesebb. Pedig dehogy! Az ajándékozás lényege az örömszerzés.
Ajándékozni dupla öröm: annak, aki kapja, de még inkább an
nak, aki adja. Örömet nem csak tárgyakkal lehet szerezni. Lehet
„ajándékozni” odafigyelést, időt, törődést, érdeklődést. Jó szót.
Meglepetést. Készíthetünk mi magunk ajándékot. Egyik évben,
még a kattintós-internetes világ előtt, úgy alakult, hogy a köszön
tőim már nem értek volna kézbe az ünnepre, ezért megajándé
koztam távol lévő szeretteimet, barátaimat, de később kiderült,
hogy önmagamat is, egy-egy telefonbeszélgetéssel. Jó volt hallani
egymás hangját. Nagyon tudtunk örvendeni a vonal mindkét ol
dalán. Mi ebben a rendkívüli, kérdezhetnék a maroktelefonos
világba született fiatalok. Hát az, hogy akkor még központon
keresztül kellett kérni minden távolsági hívást. Időt fordítottam
rá. Mostanában válságos időket élünk. És most nem az értékek

válságára gondolok, bár lehet, ez a súlyosabb. A gazadasági vál
ság mindannyiunkat érint valamilyen formában. Sokan marad
tak munka nélkül, megcsappantak a jövedelmek, elmaradnak a
bónuszok. A téli ünnepek előtt a 15 %-os fizetés csökkentés is
arra szorít(hat), hogy jól gondoljuk meg, mire mennyit költünk.
Mint mondani szokás: minden rosszban van valami jó is. Jelen
esetben: itt az alkalom, hogy találékonyak legyünk, úgy aján
dékozzunk, hogy ajándékunk a szeretet és ragaszkodás, és ne a
pénztárcánk vastagságának jele legyen.
// Kolbert Tünde
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7. oldal

Nevelési és fejlesztési központ Borszéken
Aug uszt us végén kaptuk az örvendetes hírt, hogy óvo
dánkban, a helyi tanács és a meg yei tanfelügyelőség által aláírt
egyezmény értelmében, nevelési és fejlesztési központ (Centru
de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare – CRED) létesül. Ak
kor még csupán annyit tudt unk róla, hogy nyerni lehet belőle:
intézményünk egy helyiségét számítástechnik ai eszközökkel,
kivet ítővel, fényképezőgéppel, telefonnal és megfelelő bútorral
szerel ik fel.
Szeptemberben harmadmagammal részt vettem a tan
felügyelőség által szervezett felkészítőn, ahol bővebb infor
mációk at is kaptunk a létesülő központról. Az EU-s tőkéből
finanszírozott központok at Románia minden városában léte
sítenek, városonként egyet, a helyszínt ped ig mindenhol egy
óvoda biztosítja. Nem véletlenül, hiszen a központ működésé
vel a 3-6/7 éves gyermekeket és a velük érintkez ő felnőtteket
(szülők, pedagóg usok, kiseg ítő személyzet) szolgálja. Célja az
óvodák infrastr uktúrájának jav ítása, az intézményekben nyúj
tott szolgáltatások minőségének jav ítása, valamit a közösség
problémái nak orvoslása. Ezen célok megvalósítása érdekében
a CRED szakemberek (esetünkben három óvónő, akik önkén
tesként, „vat ik áni valutáért” fognak dolgozni a központban
szabad idejükben) kampányok at szerveznek amelyeken előbb
felmérik a közösség problémáit, majd illetékes szervek (taná
rok, orvosok, pszichológ usok, nevelési szakemberek, stb.) be
vonásával megpróbálnak olyan programok at szervezni, ame
lyek meghozhatják a megoldást. A központ munk áját a tan
felügyelőség szakemberei fogják követni, és értékelni az első

Viadukt-kupa BorszéAzken
elmúlt

hétvé
géjén, Borszéken meg
szervezték a Viaductkupával fémjelzett te
remlabdarúgó tornát.
Szervezők a borszéki
Öregfiúk, fő támoga
tó a COMBI kft és a
Borszéki Polgármes
teri Hivatal volt. A
rendezvényen
részt
vettek Székelyudvarhely, Gyergyószetnmiklós, Maroshévíz
és Borszék csapatai. Íme a szombati mérkőzések eredmé
nyei: Borszéki Öregfiúk–Maroshévíz „Master” 1-3 (0-2), Bor
szék– Borszék „Juventus” 9-1 (4-1), Udvarhely–Maroshévíz
3-2 (2-2), Gyergyószentmiklós –Juventus 10-4 (4-1), Borszék
Öregfiúk–Udvarhely 2-7 (2-4), Borszék– Gyergyószentmiklós
0-6 (0-3). Vasárnap játszottak a dobogós helyekért: Öreg
fiúk–Juventus 8-4, Borszék–Maroshévíz 6-5 (4-4), Udvar
hely–Gyergyószentmiklós 3-1. Így alakult ki a végső sorrend:
I. Székelyudvarhely, II. Gyergyószentmiklós, III. Borszék. A
legjobb kapus címet a székelyudvarhelyi Grápa Levente, míg
a gólkirály címet 8 rúgott góllal a gyergyószentmiklósi Köllő
Emil nyerte el. A Fair play díjat sportszerű játékukkal a bor
széki Öregfiúk nyerték meg. A mérkőzéseket az új sportcsar
nok avatásának egy éves évfordulójára szervezték. Szép számú
érdeklődő követte a mérkőzéseket. Gratulálunk a szervezők
nek, Antal Karcsinak az információkat.
// Farkas Aladár

évben, majd az év vég i minősítés függvényében a helyi tanács
dönt i el, hogy szükséges-e, hatékony-e a központ, érdemes-e
tovább működtetni.
Szép projekt, örvendetes próbálkoz ás. De sajnos, a megol
dás tipikus: lemásoljuk az uniós programot kinevezünk egykét felületesen kiképzett, önkéntes „szakembert” , és elvárjuk,
hogy a munk a oroszlánrészét jókedvvel, lendülettel és ered
ményesen végezzék, mert ha nem, akkor – Az unióban ezek a
központok egy-két állandó (munk akönyves) alk almazott ve
zetésével működnek, akik ráadásul minimum pszichológ usok,
szociológ usok.
Mindezek ellenére mégis szeretnénk működtetni, és JÓL
MŰKÖDTETN I a központot, hogy akár egy, akár öt év múlva
döntenek a hasznosság unkról, mind ig azt mondhassák, hogy
szüksége van a városnak egy ilyen intézményre. De egyedül
nem fog menni, számítunk az olyan emberek seg ítségére, akik
„köszönömszépenért” szívesen seg ítenek a központnak kam
pányok szervezésében, szórólapok, plak átok szerkesztésében,
terjesztésben.

Borszéken voltak
a gyergyói EKE tagjai

A halottak napi borszéki túrát vasárnapra, november 8-ára
halasztották, lévén, hogy akkor mindeninek más elfoglaltsága
volt. A halasztás jó volt, mert csodálatos idő várta a kirándulás
kedvelőit. 30 személy vállalta a borszéki medencét bemutató tú
rát. A Bükkhavas csodálatos hegygerincével kezdtünk, ahol na
gyon jó látási viszonyok fogadtak. Látni lehetett az egész Kelemen
havast, az Öreghegyet, a távoli Csalhót, a Hegyest, Vithavast. Úgy
a borszéki, mint a bélbori medence nagyon szépen látszott. Egy
kis gyönyörködés után megebédelt a már kissé fáradt, de annál
éhesebb csapat. Befelé jövet megcsodáltuk az alpesi stílusban át
épített turistaházat, amit egy magyarországi vállalkozó vásárolt
meg és újított fel. Egy igazi gyöngyszem a rengetegben. Túránk
második része városnéző és borvízkóstoló túra volt. Útba ejtettük
a fontosabb borvízkutakat, bejártunk két barlangba is, ízelítőül,
hogy mit is nyújthat a turistáknak a karsztvidék. Talán a felha
gyott travertinó bánya látványa nyűgözte le a legjobban a látoga
tókat. Igaz, a kiszáradt Ősforrás, ami már csak mofettaként jön
számításba, az is érdeklődést keltett a csapat tagjaiban, akárcsak a
Borvízmúzeum. Az épületek roskadozó képe ellenben lehangoló
volt mindenki számára. Itt, nem történt szinte semmilyen előre
lépés. Sajnos. Este, megfáradtan, de élményekben gazdagon tá
voztak a kirándulás kedvelői. A csapatnak két angol turista is tag
ja volt Jolika és Scott, akik szintén felejthetetlen napként könyvel
ték el a vasárnapot. Ennek szívből örülünk.
// Farkas Aladár

8. oldal

Források XIII./11. szám

Kalendárium
November 19-én az Erzsébetek ün
neplik névnapjukat. A híres Erzsébetek
nek se szeri, se száma. Ezen a néven a
katolikus egyház három szentet is tisztel:
Árpád-házi, Szienai és svéd szent Erzsébe
tet. Mindhárman a középkorban éltek és
gyakorolták a keresztény erényeket. Leg
ismertebb Árpádházi Szent Erzsébet, akit
nemcsak a mag yarok, de Európa-szerte
tiszteltek. A mag yar hercegnőt, II. Endre
és a tragikus sorsú Gertrudisz lányát a kor
szokásainak megfelelően már négy éves
korában vőlegénye udvarába, Thüringiába
vitték, ott nevelkedett és ismerkedett az
ottani szokásokkal. Férje vég ül is vőlegényének testvéröccse, Lajos
lett, aki nem tért vissza a keresztes háborúból. Erzsébet húsz évesen
már három gyermekes özvegy volt. Férje családja kiforgatta vag yoná
ból, majd elkergette az udvartól, nem nézték jó szemmel Erzsébet jó
tékonykodását és adakozásait. Erzsébet kórházat alapított, ahol ő ma
ga is segédkezett a betegápolásban, és semmilyen munkától sem riadt
vissza. Gyermekeit megmaradt ékszereiből neveltette, s bár II. András
hívta haza Mag yarországra, nem ment haza, hogy gyermekei mellett
maradhasson. Belépett az Assisi Szent Ferenc harmadrendbe, élete vé
géig betegeket ápolt, jótékonykodott. Halála napját megjósolta, 23 éves
korában, 12O7-ben, szegényen halt meg Marburgban. Már 1235-ben
szentté avatták.
November 25-én a Katalinok ünnep
lik névnapjukat. Védőszentjük, Alexandriai
Szent Katalin a IV. században élt, messze
kimagaslott kortársai közül. Király lánya
volt; egyik legokosabb, legműveltebb nőként
tartottak számon. Mikor Maximinus csá
szár Alexandriába látogatott, Katalin nyíl
tan vállalta kereszténységét. Hitv itában le
győzte a tudósokat és nemet mondott, mikor
a császár felk ínálta, hogy császárnét csinál
belőle és szobrot állíttat nek i. Mikor Katalin
továbbra is kitartott keresztény hite mellett,
a császár erőszakhoz folyamodott: megosto
roztatta, megk ínoztatta. Katalin rendk ív üli
erőről és bátorságról tett tanúbizonyságot:
kínzása alatt a császár kétszáz katonáját térí
tette keresztény hitre. Mikor halálra ítélték,
a vesztőhelyen Katalin arra kérte az Urat, hogy mindazok, akik Krisz
tus szeretetéért megemlékeznek róla (Katalinról), bőséget lássanak ke
nyérben és borban, testük egészséget nyerjen és minden földi jóban
részesüljenek. Akik tisztelik őt, azokat óvja meg Isten a természeti
katasztrófáktól, betegségtől, s főleg a hirtelen haláltól. Aki segítség ül
hívja az ő nevét, testének tagját el ne veszítse, egészséges gyermeket
szülhessen és meg ne haljon gyermekágyban. Utoljára bűnbocsánatot
kért az őt segítség ül hívók számára. Miután a mennyből hang hallat
szott, amely jelezte, hogy kérései teljesülni fognak, fejét a hóhér kardja
alá hajtotta.
Ami ezután történt, az a legenda szerint nyilvánvalóvá tette, hogy
Katalin kiragadtatott e földi világból: amikor feje lehullott, testéből
nem vér, hanem tej folyt. Majd ang yalok jöttek, fölemelték a testét és
elv itték, hogy a Sinai-hegyen temessék el.
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Születés – Naştere
Scaete Luca-Ştefan – XI. 4.
Isten éltesse!
Házasság – Căsătorie
Mikk Tibor – Kopacz Anna Mária XI. 7.
Gratulálunk!
Elhalálozások – Decese
Fazakas Árpád 1953. IX. 9.–2009. XI. 5.
Fazakas Anna 1937. IV. 9.–2009. XI. 16.
Őszinte részvétünk! Isten nyugtassa őket!

November utolsó napján az Andráso
kat köszöntik.
András apostol egyike volt a tizenkét
tanítványnak, akik szem- és fültanúi lettek
földi művének. A Galileából (nem-zsidóktartománya) származó András testvére
volt Simon, akit Jézus az egyház alapjává
tett meg. András Isten-keresésére jellemző,
hogy a Jézus szolgálatát előkészítő utolsó
zsidó próféta, taníványává szegődött, majd
miután szolgálata csúcsán Keresztelő János
rámutatott az “Isten Bárányára” (Jézusra),
András azonnal követője lett. Testvérét, Pé
tert is András vitte Jézushoz, s míg András a maga elhatározásából akart
Jézus tanítványa lenni, addig Pétert Jézus szólította fel erre a szolgálatra.
Így a két testvér otthagyta a halászéletet és háromévnyi tanítványságot
vállaltak, utána pedig életük végéig tanúságot tettek szerte a világon, és
az igazság mellett életük árán is kiálltak.
Jézus feltámadása után András először Örményországban, majd a
szkíták között térített. Pátrában a királlyal folytatott hitv itát követően
szenvedett vértanúhalált. X formára ácsolt keresztre feszítették. (In
nen származik az un. András-kereszt)
December 6-a Miklós napja van, a gyermekek a Mikulást várják.
Szent Miklós Kr.u. a IV. században élt, a kisázsiai Myrában. A keleti
egyház egyik legtiszteltebb szentje. Korán árvaságra jutott, szüleit a
pestis vitte el. Kolostorban nevelkedett és a papi pályát választotta.
Püspök i rangig jutott. Egész életében jótékonykodott, segítette a rá
szorulókat. Személyéhez számos legenda fűződik. Az egyik legenda
szerint Miklós püspök egy három lányos szegény házaspárt segített
titokban három egymás utáni évben egy-egy zacskó arannyal, hogy a
lányokat tisztességesen tudják férjhez adni. Ajándékát december 5-én
este dobta be az ablakon, harmadik alkalommal, a hideg miatt az ablak
zárva volt, a kéményen juttatta el adományát. A titokzatos ajándékozó
személyére később fény derült, annál is inkább, mert Miklós püspök
nek szokása volt, hogy névnapja előestéjén mindenféle ajándékkal lep
te meg a gyermekeket. Piros ruhában járt, hosszú fehér szakálla volt.
Szép kort ért meg, mikor 342 december 6-án meghalt, a legenda sze
rint lelkét az ang yalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás
eredt. Innen küldi azóta is a gyerekekhez utódát, a Mikulást.
Összeállította Kolbert Tünde

Hirdetés
Alsóborszéken, a Demian-féle élelmiszer üz
lettel szemben újságáruda nyílt, ahol mag yar és
román újságokat, folyóiratokat lehet vásárolni.

Anunț

In Borsecul de jos, vizavi de ABC-ul lui
Demián Géza s-a deschis un chioșc de ziare,cu o
gamă largă de publicații periodice atât în limba
română, cât și în limba maghiară.
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