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A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XI. évfolyam 2. szám 2007. február

Február 14-én elkezdődött a 150 
férőhelyes sportcsarnok építése a 
sportpálya szomszédságában. A be-
ruházás értéke több mint 2 millió lej, 
amely összeghez a helyi önkormányzat 
40.000 lejjel kell hozzájáruljon, amely-
ből az infrastruktúrát biztosítja. 

A kivitelezéssel megbízott cég 9 
hónap alatt kell elvégezze a munkálato-
kat, ami azt jelenti, hogy év végére mű-
ködő sportcsarnoka lesz a városnak.

Sokat feszegetett probléma volt a 
városban a helyszín kiválasztása, va-
lamint az objektum működtetése. Né-
hányan félrevezették a közvéleményt, 
éppen ezért ismertetném a helyszín 
kiválasztásának a történetét. 

A legelső helyszín az iskola mellet-
ti terület volt, de mivel 3000 négyzet-
méterre volt szükség, ez még akkor 
sem lett volna elég, ha a szomszédok 
területeit is megvásároltuk volna. A 
második helyszín a Kerek sportpálya, 
de itt két probléma akadt: kevés volt 
az építéshez szükséges terület és közel 
volt a templomhoz, amiért a Műem-
lékvédelmi Hatóság nem adott volna 
engedélyt. A harmadik helyszín a 
Hármasliget lett volna, de a geológia 
fúrások 12 m mélységig tőzeget, lápot 

mutattak ki, amely teljesen ellehetetle-
nítette az építést. Utolsó lehetőség a 
mostani helyszín volt, mivel közelebb 
nem került más alkalmas terület. 

A működtetést illetően a sport-
csarnok elsősorban az iskolának épül, 
éppen ezért az iskola fogja működtet-
ni és senki más. Az iskola és a sport-
csarnok között a gyerekek szállítását 
mikrobusszal fogjuk megoldani, amely-
re az idén pályázni fogunk, de ha nem 
jönne össze, akkor jövő év elején a he-
lyi költségvetésből vásárolunk egyet.

Elnézést kérek mindazoktól, akik 
nem értettek-értenek egyet velem, 
amiért úgy mertünk dönteni, hogy fel-
építjük itt, mintsem lemondjunk róla, 
csak azért is mert az elmúlt évek során 
szorgos politikusok kétszer is „elköltöz-
tették” más helységekbe a Borszékra 
szánt sportcsarnokot.

Folyamatban van a Borszéken épü-
lendő 20 lakrészes, fiataloknak szánt 
ANL tömbházlakás hatástanulmánya-
inak elemzése, amely végeztével a ter-
vezők elkezdenék a kivitelezési terv 
készítését. A minisztérium véleménye 
szerint már a nyár folyamán megtarta-
nák a versenyvizsgát a munkálat kivi-
telezésére, és az ősz folyamán el is sze-

retnék kezdeni az építkezést a „Panda” 
üzlettel szembeni területen.  

Ígéretet kaptunk az illetékes mi-
nisztériumból, hogy az ősz folyamán 
induló „50.000 lakos alatti kisvárosok 
víz és szennyvíz” programjának máso-
dik lépésében befoglalják Borszéket 
is, ami azt jelentené, hogy a jövő évtől 
elkezdenénk a víz és szennyvízhálózat 
teljes rehabilitációját és kiegészítését, 
valamint a derítőállomás feljavítását. 
Ezen munkálatok összértéke a minisz-
tériumhoz letett hatástanulmányok 
alapján 13 millió lej, melynek 80 %-t 
a kormány állná, 20 %-t pedig önrész-
ből kellene biztosítani.

 Mindezen programok elnyerése 
elsősorban néhány RMDSZ miniszter 
és képviselő segítségének köszönhető.

A polgármesteri hivatal 2006 vé-
gén elnyert a Sapard program keretén 
belül egy 930.000 eurós vissza nem 
térítendő támogatást, amelyből a régi 

A sportcsarnokról és egyébről

Jövőre a mi sportcsarnokunkban is így játszhatnak

Bombariadó az 
iskolában

 
Január 26-án, a déli órákban telefonon 
bombariadót jelentettek. A rendőrség 
nagyon gyorsan elrendelte az épület 
kiürítését. A Csíkszeredából érkező 
biztonsági erők antiterrorista alakulata 
átvizsgálta az épületet, a pincétől a pad-
lásig, de nem talált robbanószerkezetet. 
Ál-bombariadó volt. A nyomozás hamar 
fényt derített a kiskorú tettesek szemé-
lyére. A szülőkre kimért büntetés egy 
életre emlékezetes lesz. De a többi szülő 
is levonhatja ebből a tanulságot, mert 
egy ilyen „gyerekcsíny”, az azzal járó 
összes következményeivel, bűnténynek 
számít. Az osztályfőnökök is esettanul-
mányként kezelték a történteket, levon-
va a szükséges következtetéseket.  

Farkas Aladár

M
Folytatás a 2. oldalon
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„Szerelmesek sétányát”- a Petőfi for-
rástól induló, a Nagymezőt megke-
rülendő, Kempingek felett eltérő és a 
Nádasban megérkező 3,5 kilométeres 
útszakaszt szándékszunk teljesen fel-
újítani. A munkálatok az idén nyáron 
kellene kezdődjenek a szerződés meg-
kötése idejének függvényében.

Ugyancsak az idén indulna a 600 
méter hosszú sípálya építése a Verő-
fény  oldalában,   elkezdéséhez 500.000 
lej áll a rendelkezésünkre a helyi költ-
ségvetésből. Ebből az összegből csak 
a területrendezést tudjuk elvégezni, a 
felszerelésre (sífelvonó, hóágyúk, hó-
taposók) pályázni kell, vagy pedig ma-
gánbefektetőt kell bevonni.

Június  folyamán elkezdődik az 
alsóborszéki kultúrotthon felújítása, 
egyelőre   250.000 lej áll a rendelkezésre, 
a befejezéshez megpróbálunk az év fo-
lyamán pénzösszeget átirányítani más, 
esetleg el nem kezdődő befektetéstől, 
és pályázni a kultúrminisztériumtól.

Az idén elkészül  a borvízmúzeum 
és a Petőfi Sándor utcában a fiatalok-
nak kiosztott területek számára bizto-
sítandó infrastruktúra ( út, víz, szenny-
víz) kiépítése.

Örvendetes hír, hogy közelebbről 
elindul a „Borvíz útja” kivitelezési ter-
vének készítése is, amely program kere-

tén belül felújítódna a „város szíve” (a 
Hétvezér sétány, a Főkúttal szembeni 
park, a melléksétányok és parkok). Az 
idei költségvetésből 300.000 lej van elő-
irányozva az önrész biztosítására. 

Fontos lenne egyéb munkála-
tok elvégzése is, mint útaszfaltozás, 
alsóborszéki központ rendbetétele, jár-
dák feljavítása, stb., de sajnos mindezt 
egy év költségvetéséből nem lehet meg-
oldani. Mindezek kivitelezéséhez fon-
tos, hogy pályázzunk, hogy több pénzt 
hozzunk a költségvetésbe, költségvetés 
amely elég szűkös ahhoz képest amit 
a város termel. (Évente több mint 1,2 
millió lejt fizetnek az államnak a palac-
kozott ásványvíz után, amelynek na-
gyobb része itt kellene maradjon, hogy 
nagyobb befektetéseket lehessen eszkö-
zölni. Ebből  az igen jelentős összegből 
semmi sem marad itt.)

Természetesen mindezen munká-
latok elvégzése nem elégséges a város 
fellendüléséhez, de kezdetnek biztató. 
Szükség van (pénzes) magánbefekte-
tőkre, akik nem csak vásárolni, hanem 
felújítani és működtetni is szeretné-
nek, akik látnak jövőt a turizmusban. 
Szükség van a helyi lakosság összefo-
gására ahhoz, hogy elmozduljunk a 
holtpontról, ahová néhányan 15 éve a 
várost juttatták.

Mik József

A sportcsarnokról ...
Folytatás az 1. oldalról

Bomba
        Hihetetlen, de igaz ! Bombariadó 
volt január 26-án, pénteken a borszéki 
iskolában. Eddig ilyet el sem tudtam 
volna képzelni, de úgy látszik, ben-
nem a hiba, gyenge a fantáziám... An-
nál élénkebb lehet azoké a kisiskolás-
oké, akik jó mókának gondoltak egy 
hétvégi iskolai hacacárét, és telefonon 
riasztották az illetékeseket. Biztosan 
nem voltak tisztában tettük következ-
ményeivel, ami nem csak annyiból állt, 
hogy a gyerekek nem kis örömére el-
maradtak a déli órák, és kiürítették az 
iskolát... Aligha tudták, hány embert 
mozgósítottak, kinek (szülőnek vagy 
az  adófizetőknek?) mibe kerül a ki-
szállás, az épület ellenőrzése, a vaklár-
mát keltők felderítése, stb. Magamban 
morfondíroztam, hogy ez a mókának 
szánt riadó is a globalizációhoz tarto-
zik-e mint a Metro és a McDonald’s 
? Felzárkózás a világhoz ?  Honnan az 
ötlet ? Talán a napi hírekből, netán a 
minden TV csatornán  ömlesztve ka-
pott akciófilmek hatására született 
meg a gondolat: tréfáljuk meg a felnőt-
teket ! A nagymamák és édesanyák 
meséiből nem meríthettek ihletet, ők 
nem akciós filmeken szocializálódtak. 
Mindannyiunk érdekében jó lenne el-
gondolkodni az eseményen, és levonni 
a következtetéseket. „Az okos más ká-
rán tanul” alapon jobban oda kellene 
figyelnünk, mit csinálnak szabad ide-
jükben gyerekeink, unokáink, mit és 
kivel játszanak, milyen filmet néznek 
a TV-ben. S ha már akciófilm megy, fi-
gyeljünk mi, felnőttek is oda: mit néz 
lélegzet-visszafojtva a gyerek... Nem 
hiába vannak  a filmek felkarikázva: 
12, 15, 18 éven felülieknek ajánlva, fi-
gyelmeztetve a felnőtteket arra, hogy 
a gyerek még nem mindenevő, szük-
ség van a magyarázatra, eligazításra jó 
és rossz közötti különbségtételre. 

Kolbert Tünde    
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 Valóban itt az ideje Borszék egy-
kori jeles személyiségeire emlékezni 
és emlékeztetni, a közösségért végzett 
áldozatos munkájukat tisztelni és foly-
tatni.

Borszéken a volt kuglipálya mellett 
a Kerek sétány 26 szám alatt, leromlott 
(de megmenthető!!) állapotban talál-
ható az első helybeli villanytelep épüle-
te. Homlokzatán fehér márványtábla, 
a következő felirattal: „Építtette Ditró 
és Szárhegy Közbirtokossága 1898-
ban Köllő János igazgatósága alatt.” 
Tehát jövőre lesz 110 éves ez az értékes 
műemléképület.

„Borszék örvendetes emelkedésé-
ben a fürdőbizottság áldozatkészsé-
gén kívül legnagyobb része van Dr. 
Szilvássy János fürdő főorvos mindent 
inicziáló fáradhatatlan munkásságá-
nak, Köllő János igazgató erélyes tapin-
tatos vezetésének, mindenre kiterjedő 
figyelmének s tekintélyének” írja Dr. 
Hankó Vilmos 1897-ben Budapesten 
megjelent híres „Székelyföld” című 
munkájában, amelyet az Erdélyrészi 
Kárpát Egyesület adott ki. 

De hát ki is volt Köllő János? 

Gyergyó-ditrói szé-
kely ősök leszárma-
zottja, aki már fiatal 
tanítóként magára 
vonta a figyelmet. Hi-
teles források szerint 
felesége, Puskás Amá-
lia közvetlen rokona 
volt a telefonközpont 
feltalálójának, Puskás 
Tivadarnak. Köllő 
János és Puskás Amá-
lia házasságából hét 
gyermek, 5 lány és 2 
fiú született. A két le-
gény később elismert 
orvosi és ügyvédi élet-
pályát gyakorolt.

Köllő János fiata-
lon, 1893-ban, demok-
ratikus választással, 
tehát közakarattal lett 
a fürdőtelep üzleti 
igazgatója. Erélyes és 
tapintatos-hozzáértő 
vezetése alatt Borszék 
gyors és látványos fej-
lődést ért el, és mél-
tó hírnevet szerzett 
itthon és Európában 
egyaránt. A fürdőigaz-

gató sokszor és sokat adakozott a kö-
zösség  javára. Ö terjesztette elő azt a 
beadványt, amelynek alapján Borszék 
ditrói leányegyházból 1901-ben önál-
ló katolikus egyházközséggé válhatott.

Áldozatos munkájának és kitartá-
sának meghatározó szerepe volt, az 
1911 július 9-én, nagy pompával fel-
szentelt új római katolikus templom 
felépítésében. (Lásd Historia Domus. 
A borszéki plébánia története, 2003 - 
Székelyudvarhely)

Köllő János fürdőigazgató élete 
példakép lehetne mai itthoni elöljáró-
inknak is. Emlékének megőrzése és 
tisztelete a legkevesebb, amit megér-
demelne az utókor részéről – a POST 
MORTEM – borszéki díszpolgári cím, 
egy utcanév, és a villanytelep márvány 
táblájának gondozása.

Az egykori híres fürdőtelep-igaz-
gató számos hazai és külföldön élő 
leszármazottja családjaikkal ma is hó-
napokat töltenek Borszéken. Őseik 
méltó tisztelete a helyi önkormányzat 
kötelessége és érdeke lenne !

Kelemen Ferenc     

Borszék jeles személyiségei  Borszék-fürdő neves 
vendégei

Az Osztrák Magyar Monarchia idején, a világ 
minden részéről érkez
tek pihenni, kikapcsolódni, gyógyulni vágyó 
vendégek Borszékre Amerikából, Argentinából 
, Egyiptomból, Hollandiából, Oroszországból 
és számtalan más országból. A nyaralók között 
voltak hercegek, grófok, bárók, lovagok, minisz
terek, főispánok, tábornokok, és sokan mások a 
társadalom közép és felsőrétegeiből.
Ízelítőül az alábbiakban néhány személyiség 
neve egy hosszú és tekintélyes névsorból, akik  
19031910 között fordultak meg Borszéken:
– Károly román királyi herceg (Bukarest)
– Sturza román hercegi család (Bukarest)
– herceg Cantacuzino udvarmester 
– gróf  Bethlen Béla  (Aranyosgyéres)
– gróf  Béldy Pál  (Sepsiszentgyörgy)
– Görgey  Artúr 1848as tábornok 
– Robert Bruckle major general (London)
– Kurovszky Adolf főreál iskola tanára (Lőcse)
– Veress József királyi ítélőtábla bíró (Kolozsvár) 
– Friedmann Izrael  főrabbi (Buhus)
– Kabos Ede hírlapíró (Budapest)
– Dr. László Gábor geológus (Budapest)
– Dr. Sármin György egyetemi tanár (Zágráb)
– Dr. Jankovits Jenő  színház igazgató 
– Berki Lili színművésznő (Kolozsvár)
– Gastor Turk Edl. von Karlovacgrad festő (Bécs)
– Dr. Brada Sándor főügyész (Marosvásárhely)
– Frankl Mór számtan művész (Budapest)
– Tamási Áron kanonok (Gyulafehérvár)
– Haller Józsefné grófnő (Kolozsvár)
– gróf Lázár István nyugalmazott főispán
– Páll Gyula kereskedő (Buenos Aires)
– Fekete Samu gyáros (Amsterdam)
– Nadine von Wiet francia főkonzul özvegye
– H. Arnould francia konzul (Galatz)
– Bissingen Ottóné  grófnő (Megyesfalva)
– gróf Teleky Ádám (Marosújvár)
– Schidlovszky Constantin orvos (Moszkva)
– lovag Reichardsberg József kereskedő 
    (Marosvásárhely)
– Antoinette  Carnevali földbirtokos (Genova)
– báró Kemény  Pál földbirtokos (Alsójára)
– Georges G.Verona belga konzul ( Galatz)
– Kenessey Miklósné konzulné (Velence)
– báró Kuhn Ottó nagykövet ( Lisabon )
– Ráth Evermód királyi konzul, alkormányzó
Az 1900as évek elején nehezen lehetett 
elérni Borszékre, csak Szászrégenig volt vas
út, ezért előfordult, hogy innen több mint 
fél napig tartott az út, lovas kocsival. Ennek 
ellenére egyre többen látogattak ide. Ked
veltebb fürdő lett, mint  a nagyobb múlttal 
rendelkező
Tusnád. 1906tól Dédáig,1907től pedig 
Maroshévízig lehetett vonattal közlekedni, 
tovább pedig automobilokkal! Évrőlévre 
gyarapodott a vendégek száma.
Reméljük, hogy Borszék ismét olyan kedvelt 
hely lesz, mint száz év
vel ezelőtt, és ismét felfedezik ezt a csodála
tosan szép vidéket.

 Pethő Csongor
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Magyarország a XIX. század el-
ső felében már hosszú ideje a Habs-
burg birodalomhoz kapcsolt állam 
volt. Ez ellen tiltakoztak a nemesek, 
már a XX. század első évtizedeiben 
(Széchenyi István, Kossuth Lajos, 
stb.). De a nemesi reformtörekvé-
sek sorra megbuktak, az egy kézben 
tartó bécsi udvar ellenállásán. 1848 
első hónapjában Európa számos vá-
rosában forradalmak törtek ki. Ez 
a körülmény kedvező feltételeket 
biztosított a magyarországi reform-
törekvések megvalósításához. Kos-
suth a parlament küldöttségével 
Bécsbe utazott, hogy az országgyű-
lés által megszavazott követelése-
ket elfogadtassák az uralkodóval. 
Ugyanazon a napon egy főleg írók-
ból, költőkből álló csoport, a márci-
usi ifjak Pesten az utcára mentek, s 
felolvasták a magyar nemzet legfon-
tosabb követeléseiket tartalmazó Ti-
zenkét pontot. 

Petőfi Sándor elszavalta akkor 
írt költeményét, a Nemzeti Dalt. Az 
utca népe csatlakozott hozzájuk, s 
egy lefoglalt nyomdában kinyomtat-
ták e két röpiratot. Néhány óra múl-
va több tízezres tömeg vonult végig 
a városon. A március 13-i bécsi és 

a 15-i pesti forradalom hatására az 
udvar kénytelen volt az országgyűlé-
si követeléseket elfogadni. 

A király áprilisban szentesítette 
ezeket a követeléseket és ezzel elkez-
dődött Magyarországon Európában 
elsőnek a békés átalakulás. Batthyá-
nyi Lajos vezetésével létrejött az 
első független felelős magyar kor-
mány. A miniszterek többsége a kor 
reformpolitikusai közül került ki. 
Az észak-olaszországi forradalmak 
legyőzése után a császári hatalom 
megkezdte Magyarországnak tett 
engedményei visszavonását. Jella-
sics horvát bán, császári egységek-
kel megerősített seregével 1848 szep-
temberében betört az országba. A 
király feloszlatta az országgyűlést. 

A Kossuth vezette Honvédel-
mi Bizottmány visszaverte Jellasics 
támadását. 1849 januárjában a csá-
szári seregek elfoglalták a fővárost. 
Tavasszal a magyar honvédség el-
lentámadásba lendült, kiverte az or-
szágból a császári haderőt. Erdélyt 
a lengyel származású Bem József 
tábornok vezette csapatok tisztítot-
ták meg a császári seregektől. A ma-
gyar országgyűlés 1849 áprilisában 
kimondta a Habsburg- ház trónfosz-

tását, s Kossuthot Magyarország 
kormányzójává választották. 

Ferenc József szövetkezett az 
orosz cárral és óriási haderő indult 
Magyarország eltiprására. A túlerő 
legyőzte a magyar honvédséget, s a 
magyarok 1849. augusztus 13-án le-
tették a fegyvert. 

A szabadságharc leverése után 
Magyarországot meghódított tarto-
mányként kezelték. A honfoglalás 
és államalapítás óta a magyar nép 
legnagyobb tette volt. Március 15-e 
jelkép lett: a kivívott szabadság meg-
őrzésének és az elveszett szabadság 
visszaszerzésének szimbóluma. 
Magyarországon 1991 óta nemzeti 
ünnep, de igazából már 1860-tól an-
nak tartják. 

Mi is hagyományosan megemlé-
kezünk erről a napról. 12 órakor a 
Zimmethausen Iskolaközpont vár-
ja az érdeklődőket, egy szép megem-
lékező ünnepségre, amelyet Ballai 
Erzsébet tanárnő szervez, délután 
5 órakor pedig a városi RMDSz jó-
voltából az alsóborszéki Emlékpark-
ban tartunk megemlékező ünnepsé-
get, amire szintén szívesen látunk 
minden érdeklődőt. 

Farkas Aladár

Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom 
és szabadságharc kezdetének napja

Dr. Breier András emlékére
Elment egy férj, testvér, édesapa, nagyapa, és barát. Mindenkinek fáj egy kedves ismerős, barát távozása. Megren-

dít halálhíre, hiszen mindnyájan jól ismertük, szerettük. Mint orvos, sokan sokat köszönhetnek neki, hiszen lelkiisme-
retesen végezte dolgát, a hipokráteszi eskü értelmében. Sok éven át vezette a borszéki járó-beteg rendelőt és harcolt 
azért, hogy az ide érkező betegek kellő ellátásban részesüljenek. Az intézmény felszámolása után Hollóban folytatta 
családorvosi tevékenységét. Itt is lelkiismeretes munkát végzett, igazolja ezt a páciensek elismerő szavai és temetésen 
való tömeges részvételük. Túl a szakmai munkáján aktívan bekapcsolódott a város életébe. Önkormányzati képviselő-
ként konokul kitartott a gyógyszertár fennmaradásáért, valamint harcolt az állandó orvosi ellátásért (permanencia). 
Nem az ő hibája, hogy ez utóbbi nem valósult meg. A magyarság érdekvédelmi szervezetében is aktív szerepet játszott, 
mindaddig, amíg egészsége engedte. Alelnöki tisztséget töltött be haláláig. Buzgó katolikus ember volt, igazi istenhívő. 
Tevőlegesen bekapcsolódott a gyulafehérvári Főegyházmegye zsinati munkálataiba. Mindig és mindenről volt vélemé-
nye, sok esetben kényelmetlen kérdéseket fogalmazott meg felelős pozícióban lévőknek. Tette mindezt az emberek, a 
város érdekében. A Források szerkesztőségének tagja volt, a lap első számától írásaival jelen volt és egészségügyi rova-
tával hatékony felvilágosító munkát végzett. Jelleme, hivatástudata, gerincessége, szilárd hite  modellértékű volt mind-
nyájunk számára. Távozása nagy űrt hagy maga után. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!   F.A.
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Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem
Mért nem virágoztál minden fa tetején,
Minden fa tetején, minden bokor alján,
Hogy szakajtott volna rólad minden 
  legény s leány.

Így éneklik a népdalban az erdélyi, 
mezőségi magyarok. És bármennyire átko-
zott is, meg gyötrelem is a szerelem, a fiatal-
ság életében mindenhol és mindig fontos 
szerepet játszott. Ez mutatkozott meg ab-
ban a sokféle szokásban és hiedelemben, 
amely a szerelemhez kapcsolódik.

 A szerelmi varázslatok általában azt 
célozták, hogy a fiatalok kapcsolata tartós 
legyen. Ennek érdekében sokszor a szerel-
mi rontás különféle fajtájának alkalmazá-
sától sem riadnak vissza. Hittek abban, 
hogy ha valaki birtokába jut egy olyan 
tárgynak vagy anyagnak, amelyik testi kap-
csolatban állt egy másik személlyel, akkor 
ezzel varázserőt nyerhet az illető személy 
felett. Közismertek Arany János Vörös Ré-
bék című balladájának sorai: 
„Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani 
   bocskorát,
  Míg elvette Sinkóék cifra lányát, a Terát”

de azt talán kevesebben tudják, hogy 
a költőt e sorokra az akkor még eleven pa-
raszti gyakorlat ihlette. Sőt a szerelemger-

jesztés a bocskor, kapca főzésével és más 
babonás módszerekkel hellyel-közzel még 
a közelmúltban is előfordult.

 A bocskor-és kapcafőzés csak egy kira-
gadott példa a szerelmi varázsló eljárások 
között. A 16-18. századi boszorkányperek 
jegyzőkönyveiben előkelő helyet foglal el 
a bájitalok és más szerelemgerjesztő sze-
rek készítése, szeretők, házasok egymástól 
való elhidegítése. E szerek és műveletek 
ismerői elsősorban boszorkánynak tartott 
személyek voltak, ők „értettek” a rontás-
hoz, varázsláshoz. Legelterjedtebb eljárás 
volt a megétetés: a leány a legénynek vala-
milyen ételben, italban szerelemgerjesztő 
szert adott be, természetesen tudta nélkül. 
Ennek a ténykedésnek csábítóerőt tulajdo-
nítottak. Ilyen volt a „lábnyom felszedése”, 
ruhadarabok, foszlányát magánál hordta 
zsebben, cipőben, a ruha tulajdonosa nem 
szabadulhatott tőle.

 A szerelmi jóslás az eladósorban 
levő leányok kedvelt szórakozása volt, kü-
lönösen a fonóban a téli estéken (András 
napkor, Luca napján, karácsonykor). Ha 
egy leány megette a kemencében maradt 
vakarót, akkor azt jósolták neki, hogy férj-
hez megy, ha karácsonykor egy leány mez-
telenül tükörbe néz, meglátja benne a fér-

jét. A leányok újév hajnalán meglesik a ka-
kast, amikor először elkukorékolja magát, 
hogy merre néz, mert arról jön a jövendő-
beli vőlegény. Ha egy leány abbahagyja a 
ház seprését, azt mondták rá, hogy elfogja 
hagyni a szeretője. A jóslatokban fontos 
szerpe volt mindig az almának. Ha egy al-
mában kilenc magot talált a leány, akkor 
a köténye csücskébe kötötte, három napig 
hordta, majd a feje alá tette lefekvéskor, 
hogy megálmodja, ki lesz a férje. Vagy a le-
ány háromszor harapott az almába, majd 
kiállt a kapuba, és az első arra menő fér-
fitól megkérdezi a keresztnevét, és olyan 
nevű lesz a férje. A legelterjedtebb jóslás 
a Luca-napi, András-napi gombóc-vagy 
derelyefőzés: tizenhárom gombócot készí-
tenek és tizenkét cédulára férfineveket ír-
nak föl. Éjfélkor a forró vízből kikapják azt 
a gombócot, amelyik elsőnek jön fel a víz 
színére, amilyen név van a cédulán, olyan 
nevű lesz a férj. Ha a cédula nélküli gom-
bócot veti fel a víz elsőnek, akkor egész év-
ben nem megy férjhez a lány.

 Ezek a jóslatok nemcsak játékos idő-
töltésül szolgáltak, hanem a hagyományok 
megtanulásának és továbbadásának alkal-
mai is voltak.

 Ballai Erzsébet  

  Népi életforma, népélet

Szerelmi varázslatok és jóslatok

 Búcsú Dr. Breier Andrástól (1950-2007)
  “Parancs ez, tessék, vagy ne tessék,
meg kell tenni, mert kötelesség,
 
nem fogod tudni elkerülni,
nem tudsz előle menekülni,

pedig már majdnem elfeledted:
-Senki sem halhat meg helyetted.”

Nem feledted, dehogy feledted ! Mentél, Doktor Úr, engedelmeskedve a parancsnak ! Itt hagytad családodat, barátaidat, bete-
geidet... És itt hagytál minket is, ennek a lapnak az olvasóit és szerkesztőit, akik  mindvégig úgy gondoltuk, hogy a hosszú szünet 
után  a Források  hasábjain  ismét okítani fogsz, mit tegyünk egészségünk megőrzéséért, hogyan gondozzuk betegeinket. Hiszen  
nem mondtad, hogy végleg letetted a tollat, inkább úgy gondoltuk Veled együtt, hogy majd indítunk egy új egészségügyi rova-
tot. Nem tekintettük lezártnak az együttműködést. A Gondviselés azonban  másként döntött... Áldozatos munkád mellet mindig 
érdeklődtél a közügyek iránt, ezért  szavazott neked bizalmat Borszék lakossága két törvénykezési ciklusban is. A visszásságok 
láttán nem rejtetted véka alá véleményedet, nyíltan állást foglaltál, dohogtál, békétlenkedtél,  de mindig a (köz)jóra való törekvés 
vezetett. Utolsó erődig dolgoztál, szolgáltál, és bár tudtad, hogy vesztésre állsz, nem sajnáltattad magadat, hanem feltett szándé-
kod szerint a végsőkig kitartottál. Fájdalmasan rövid, de teljes és tartalmas életet éltél, amelyben volt minden, ami emberi. A 
végelszámolást  a költő szavaival mondhattad volna:

„Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem.
Elengedem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom romló földi mását.”

Köszönjük a sorsnak, hogy Borszékre irányított és Te itt maradtál velünk, nekünk.
Legyen Neked könnyű a Kerekszék földje, emlékedet megőrizzük, nyugodjál békében !

Kolbert Tünde
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Minden év február első felében 
sorra kerül az Alsó- Borszéki kápol-
nában a loudesi búcsúra.

A lelki felkészülés a búcsúra 
kilenc nappal azelőtt elkezdődik, 
az úgynevezett lourdesi kilenced-
del, aminek keretében a hívek 
imádkoznak és megismerkednek 
Bernadette életével, illetve a jele-
nésekkel. Bernadette Souberous 
1844. január 7-én született szegény 
családban. Apja molnár volt. Ő volt 
a család legidősebb gyereke, sokat 
betegeskedett. 14 éves korában 
látta első alkalommal Máriát, aki 
összesen 18 alkalommal jelent meg 
neki. Eleinte hitetlenség kísérte a je-

lenéseket, ám idővel nemcsak a fa-
lu népe, hanem az egyházi vezetés 
is hitelesnek ismerte el. A jelenések 
hatására apácának áll, 22 évesen 
belépett a kolostorba. Mindössze 
35 éves volt, amikor 1879. április 
16-án csonttuberkulózisban meg-
halt. 1858. február 11-én látta elő-
ször egy barlangban sugárzó fehér-
be öltözött „csodálatos Hölgy”-et, 
aki szótlanul rámosolygott, majd 
eltűnt. Három nap múlva újra meg-
jelent, és ettől kezdve július 16-ig 
bezárólag még további 16 alkalom-
mal. Február 18-án, a harmadik 
találkozás alkalmával már meg is 
szólította a lányt, és február 25-

én megmutatta a barlang lábánál 
lévő rejtett forrást. Március 22-én 
felszólította, hogy menjen el a fa-
lu papjához és mondja meg neki, 
hogy építessen templomot a for-
rás mellé, és tegye zarándokhellyé. 
Bernadette elbeszélését kezdetben 
hitetlenség fogadta, de a sorozatos 
gyógyulások hitelessé tették szava-
it. A csodák világhírűvé tették a 
helyet. Ma Lourdes a világ legna-
gyobb Mária- búcsújáró helye, ahol 
ma is sok ember meggyógyul az ott 
fakadó víztől. A tudomány nem 
talál magyarázatot. Több mint 10 
ezer orvos bizonyította aláírásával 
a gyógyulásokat. Olyanok gyógyul-
tak meg, akik rákban, előrehaladott 
tüdővészben, stb. szenvedtek. Emil 
Zola, francia író is meggyőződött a 
gyógyulás tényéről. Bernadette bol-
doggá avatására 1909-ben került 
sor. Két orvos jelenlétében bontot-
ták ki a sírt. „Az oszlás legcseké-
lyebb jele sem volt tapasztalható, az 
idő nem hagyott rajta nyomot, úgy 
látszott mintha aludna”- számolt 
be egy szemtanú. 

XI. Piusz pápa avatta szentté 
1933-ban. II. János Pál pápa 1992-
ben elrendelte, hogy február 11. a 
Római Katolikus Egyházban a bete-
gek világnapja legyen.

  Farkas Aladár

A Lourdesi Boldogasszony búcsú

Verssel köszöntjük Istent
Nem egészen ismeretlen a templomlátogató előtt, hogy nagy  ünnepen alkalomhoz illő verssel teszik ünnepélyeseb

bé a szentmisét. Ami új és tudomásom szerint egyedülálló, mondhatnám borszéki specialitás: az a lassan már megszo
kott gyakorlat, hogy minden szentmise előtt elhangzik egy szép vers, a költemények által is ráhangolódunk Istennel 
való találkozásunkra. A költői képekben megfogalmazott gondolatokkal megelőlegezzük a mise hangulatát.

A verseket eddig iskolás gyerekek tolmácsolták. Az ötletgazda Kelemen Ferenc elképzelése szerint szép lenne és  üd
vös is, ha ebbe a mozgalomba minél többen bekapcsolódnának: felnőttek, fiatalok és idősek egyaránt – létre jöhetne 
ily módon egy mozgalom, és megteremtenénk  közösen egy szép hagyományt, melynek talán követői lesznek más egy
házközösségekben is. Mert nem csak kenyérrel él az ember... lelki táplálék lehet egy  vers is, Isten nagyobb dicsőségére 
és a mindannyiunk örömére.

Ez az írás egyben felhívás is kíván lenni: kapcsolódj be Te is,  imáink bevezetőjéül  mondj el nekünk egy szép verset ! 
Kolbert Tünde
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 „Minden dolgok arca magán hord-
ja a múlandóság bélyegét”… Fájdalmas 
hiány, üres magányos órák, tehetetlen el-
keseredettség- legtöbben ezt érzik, ha az 
elmúlás szárnyai csapkodnak körülöttük. 
„A halál az a fekete szolga, aki az élet 
hintója mögött lovagol”. Nem szabadul-
hatunk tőle, mindannyiunk útitársa. Van-
nak, akik legszívesebben, kétségbeesett, 
reszkető szívvel elkergetnék ezt az útitár-
sat életükből, de az Istenben hívő ember 
tudja, hogy „a halál az élet kapuja”. A Jé-
zus Krisztus megváltását elfogadó ember 
nyugodt szívvel várja a földi élet utolsó 
óráit, s nem retteg, ha családjában, ismerő-
sei körében haláleset történik.

A halál híre minden ember szívét 
együttérzéssel, részvéttel tölti el. Oszto-
zunk a gyászolók fájdalmában, s a hagyo-
mányok hű megtartóiként, a közeli hozzá-
tartozók, szomszédok koszorúkkal fejezik 
ki részvétüket… hisz ez a szokás, itt Bor-
széken is.

De belegondoltunk- e, hogy mennyi-
re fölösleges pénzkidobás ez a megrögzött 
hagyomány?

Együttérzésünket nem értékes koszo-
rúkban kellene mérnünk, hanem vigasz-
taló szavakban, szívből jövő imákban, 

segítségnyújtásban, egy csokor virág kísé-
retében. „Inkább adjunk a szegényeknek 
kenyeret, mint a holtaknak köveket. In-
kább jó szavakat élőknek, mint szép be-
szédet  holtaknak”

Hiszen kinek visszük a koszorúkat? 
A holtaknak, akik már elbúcsúztak e földi 
élettől és semmi hasznát és értékét nem 
tudják díjazni, azoknak?

Vagy azért visszük, hogy mindenki 
lássa, hogy milyen jóravalók vagyunk?

Vagy talán attól félünk, hogy megszól-
nak az emberek, ha nem viszünk koszo-
rút? Azért rendezünk halottas tort is, mert 
félünk a visszhangoktól, a fecsegő rágalma-
zásoktól, mely szerint: „sajnálja kiadni tor-
ra a pénzt, ennyit sem képes megtenni az 
elhunytért…”

Nehéz nem meghallani ezeket a rágal-
mazó szavakat, de egy Istenben hívő em-
ber nem azt teszi, ami az emberek előtt 
kedves, hanem, ami Isten előtt helyes: „Is-
ten helyeslésének egy cseppjében több az 
öröm, mint a világ elismerésének egész 
tengerében”. 

Ne törődjünk azzal, amit a rossz nyel-
vek mondanak, hanem hallgassunk a 
szívünkre, Istenre: „számunkra mindig 
Isten útja a legjobb. Ezt kövesd, még ha 

az emberek bolondnak is tartanak érte, 
mert így leszel bölcs”. Mi lehet igazán 
bölcs magatartás a borszékiak életében is?

Adományozzuk a koszorúra szánt 
összeget a gyászoló családnak, hiszen leg-
több esetben az ilyen adományok nagy 
segítséget jelentenek, főleg a hírtelen be-
következő haláleseteknél, amikor a család 
anyagilag sem tud felkészülni erre. A halot-
ti torra kiadott összeget pedig felajálhatjuk 
Istennek hálaáldozatként, adományozva 
egyháznak, a ravatalozó befejezésére vagy 
más, hasznos célt szolgáló szervezetnek. 
Bátorság kell ahhoz, hogy ezt valaki első-
ként megtegye…

Bátorításként még néhány gondolat 
azoknak, akik még ha csak egy fél fejbólin-
tással is, de igazat adnak a fenti soroknak: 

„Egy szem tett értékesebb, mint egy 
zsák elhatározás”

„ha nem tudjuk a pusztaságot le-
gelővé változtatni, akkor törekedjünk 
legalább arra, hogy ott, ahol azelőtt egy 
fűszál nőtt, nőjön most kettő, már ez is 
valami”

 MEGJEGYZÉS:
Az összes idézet C.H.Spurgeon angol 

hitszónok bölcs gondolata
 Jákó Enikő      

Gondolatok egy egészségtelen hagyományról

Régen  reagáltam a lapunkban 
leírtakra, akkor valaki egy igazi, 
akkor még élő borszéki nagyság 
szavahihetőségét vonta kétségbe 
és kötelességemnek éreztem meg-
cáfolni írását.

Most sajnos ismét abban a 
helyzetben vagyok, hogy ellent 
mondjak Jákó Enikő „Gondolatai-
nak”. Nem tudom, a fent nevezett 
hölgy mióta él Borszéken, de ab-
ban biztos vagyok, hogy nincs tisz-
tában a borszéki közösségi élet 
szabályaival, még kevésbé azon ke-
vés hagyománnyal, ami létezett, 
vagy még létezik a helységben. 
Azt mindnyájan tudjuk, hogy 
Borszék egy viszonylag fiatal tele-
pülés, ahol a hagyományokat egy 
pár szekérnyi székely, egy jó pár 

család német hozta magával és ol-
vasztotta egybe. Aztán jött a népi 
demokrácia „ez a falu város” lett 
minden negatív következményé-
vel. Népi szokásaink, hagyomá-
nyaink, amelyek nagyjából a val-
lási ünnepek köré épültek, lassan 
kihaltak, vagy kihalóban vannak. 
Ezen kellene elgondolkodniuk 
azoknak, akik a még meglévő, a 
halottakat tisztességesen utolsó út-
jára kísérő szokásainkat bírálják. 
Tévedés ne essék, nem a halotti to-
rokért állok ki, egyenesen ellene 
vagyok a fölöslege torozásoknak, 
amelyek, volt eset, hogy nótaszó-
val végződtek, de a koszorúkat 
ne váltsa meg senki sem pénzzel, 
sem egyházi adományokkal.  Jó-
magam már eltemettem mindkét 

szülőmet, de egy koszorút, vagy 
egy jó szót nem helyettesíthetett 
volna egyetlen összeg sem, mint 
ahogy azt sem, ahogy, szintén a 
helyi hagyományok szerint, szom-
szédok, barátok, munkatársak 
egyemberként álltak a család mel-
lé.

Visszatérve a hagyományokra, 
most telt el a farsang, gyermek 
és ifjúkoromban farsangi bálok, 
maszkurajárások, szomszédolások 
voltak divatban. Ezekkel és egyéb 
kihalóban lévő hagyományokkal 
kellene foglalkozniuk, kedves pol-
gártársaimnak, nem azokkal ame-
lyek még élnek és benne vannak 
a borszéki ember mindennapjai-
ban.

Ivácsony József

SajnoS, hagyományaink 
így iS kihalóban vannak



8. oldal Források XI./2. szám

Balázs-áldás
Szent Balázs gazdag családból származott. Fiatalon szentel-

ték fel az örményországi Szebaszté püspökévé. Keleten a VI. , 
Nyugaton a XI. századtól mint a torokbajok ellen védő szentet 
tisztelték Szent Balázst. A keresztény hitért 316 körül mártírha-
lált halt szebasztei püspökről azt tartják, hogy a keresztény üldö-
zések elől, hívei biztatására a városa közeli hegyek egyik barlang-
jában rejtőzött el, és vadállatok védelmezték. A legenda szerint 
egy kisfiút megszabadított a torkára akadt halszálkától. Más forrá-
sok szerint egy vadászat alkalmával felfedezték rejtekhelyét, elfog-
ták és átadták a római Licinus elöljárónak, aki rögtön elrendelte 
a fogoly kínvallatását. Rabsága idején egyik börtönőr, fuldokló 
kisfiát mentette meg a haláltól. Licinus Balázs húsát birkanyíró ol-
lóval szaggatta le csontjairól, majd lefejeztette. Jámbor élete, gyó-
gyításai miatt a késő középkortól a segítő szentek sorába emelték. 
A XIV. században alakult ki a Balázs-áldás liturgikus szokása. A 
pap két keresztbe tett gyertyát tart a hívek elé, és közben imád-
kozik: Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadít-
son meg téged az Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. 
Régen elég gyakori volt a torokgyík. Balázs vértanú az orvosok, 
a torokfájósok és birkanyírók védőszentje. Lásd Babits Mihály Ba-
lázsolásról írt költeményét.    (F. A.)

Húshagyó kedd, 
Hamvazó szerda, 
torkos csütörtök

 
Húshagyó kedd vagy Húshagyat, sőt Csonthagyat a far-

sang utolsó napja. Mozgó ünnep. Böjtfogadó napnak is ne-
vezik.

Hamvazó szerda a húsvétot megelőző negyven napos 
nagyböjt első napja. Számunkra bűnbánati időszak, amely 
alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és 
kiengesztelődésre, hogy mindenképpen felkészülhessünk 
Jézus Krisztus feltámadásának a megünneplésére. A VI. 
században alakult ki ez a gyakorlat. Vallási háttere van, de 
mint tavaszi méregtelenítés, senkinek sem árt egy kis böjt. 
Dologtiltó nap. Szokás a hamvazkodás, az előző évi barka el-
égetéséből nyert hamut szórják a fejükre bűnbánás címen.

Torkos csütörtökön még el lehet fogyasztani az ételma-
radékokat, utána elmossák az edényeket és húsvétig, elő 
sem veszik.
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AnyAkönyvi hírek

InformaţII de stare cIvIlă

Születések – Naşteri
Pol Denis Ştefan        2006.dec.17.
Fazakas Csaba Ákos  2007.jan.29.

Elhalálozások – Decese
Antal Mária  1914-01.12. – 2006.12.16.
Eigel Ghizella  1941.05.09. – 2006.12.21.
Hanuleac Margit 1950.04.21. – 2006.12.24.
Szőcs Ibolya  1952.01.10. – 2006.12.24.
Moldovan Emil 1967.11.18. – 2005.dec.11.
Máthé Ferenc Mihály 1920.08.29. – 2007.01.19.
Talmayer Rozália 1925.02.14. – 2007.02.02.
Breier András  1950.04.24. – 2007.02.11.
Máthé Rozália  1927.05.21. – 2007.02.18.
Elhalálozott még Sebeşan Manole és Moldovan An-
dor borszéki lakos. Adataikat nem ismerjük.

Puskás ferenc (1804-1883?)
1804. július 9-én született Ditróban. Apja István, anyja Mezei 

Ágnes.
Gyergyói királybíró, honvéd az 1848-49-es forradalom- és szabad-

ságharcban. 1867-1879 között Csíkvármegye dirigens alkirálybírója 
de volt alispán is. Nyugalomba vonulása után Ditró és Szárhegy közsé-
gek borszéki közbirtokosságának elnöke. A közbirtokosság felkérésére 
1882-ben megírta „Borszék története” című könyvét.

A Helytörténeti füzetek 5. számában írtam néhány mondatot róla, 
és ott a születési adatot tévesen tüntettem fel (1813), mert több forrás-
értékű anyagban ezzel a dátummal találkoztam. Egy nemrég kezembe 
került születési bizonyítvány másolata egyértelműen bizonyítja a pontos 
születési évet (köszönet érte Farkas Lórántnak).

70 éves korában halt meg, február 22-én Gyergyóditróban.

Beke GyörGy (1927-2007)
2007 január 20-án,  Budapesten elhunyt Beke György. Élt 80 évet.   
Gazdag örökséget hagyott ránk:  már az 1981-ben megjelent Ro-
mániai Magyar Irodalmi lexikon három teljes hasábon ismerteti 
írói, riporteri, szerkesztői és műfordítói munkásságát. 
A kovászna megyei Uzonban született. Középiskolába a sepsi-
szentgyörgyi Mikó Gimnáziumba járt, majd a Babeş-Bolyai Tudo-
mányegyetemen szerzett diplomát.  Az Előre, majd a Hét és más 
számos kül-és belföldi folyóirat szerkesztője, illetve munkatársa 
volt. Bátor hangvételű riportkönyveit nem nézte jó szemmel a 
diktatúra, egyes írásait indexre tették. 1989-ben Budapestre költö-
zött.  Munkásságát számos díjjal jutalmazták: kétszer kapta meg 
a Romániai Írószövetség díját, Jósika Miklós-díjjal, Nagy Lajos-
díjjal, Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjjal, József Attila-díjjal, 
Táncsics Mihály-díjjal tüntették ki.   Írásai, különösen a Barango-
lások sorozat (Szilágysági hepehupa, Nyomjelző rokonság, Búvó
patakok, Boltívek árnyékában) a szülőföld szeretete és az iránta 
való hűség bizonyítékai. Elkötelezett híve volt a romás-magyar 
irodalmi kapcsolatok népszerűsítésének. Recenziói, riportjai, mű-
fordításai tunuskodnak erről.  Utolsó könyvét, melyet négy vagy 
öt kötetre tervezett  (három készült el), a Székelyföldről írta. 
Budapesten a Farkasréti temetőben búcsúztatták, hamvait szülő-
falujában, Uzonban helyezték örök nyugalomra.

Kolbert Tünde

Borszékért Alapítvány


