
Ezelőtt kilenc hó-
nappal írt alá támogatási 
szerződést Borszék város 
Polgármesteri hivatala és 
a Gyulafehérvári Fejlesz-
tési Ügynökség 11 millió 
lej értékben, a fürdőtelep 
úthálózatának felújítására, 
mintegy 5,98 km hosszúsá-
gú út és sétány kövezésére 
valamint aszfaltozására.

Március 24-én újabb 
finanszírozási szerződést 
írt alá Gyulafehérváron 
Mik József polgármester és 
Simion Crețu, a Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, a Regi-
onális Operativ Program 5.2-es tengelyén belül, amely során a 
borszéki úthálózat másik fele lesz felújítva. A szerződés értéke 
11,5 millió lej, amelyből 11,21 millió lej vissza nem térítendő, 
európa uniós finanszírozás, az önrész csupán 2 %, mintegy 228 
ezer lej.

A C/62/5/5.2/1021/23.10.2012 számú támogatási kérelmet 
pozitívan bírálta el az ügynökség, így ez a második hasonló pá-
lyázata a városnak, amely támogatásban részesül. A támogatás 
által megújul újabb 6,6 km hosszúságú úthálózat, vízelvezető 
árkok épülnek, hidakat javítunk meg, valamint védőfal épül há-
rom utcában is a patakmedrek mentén. A felújítandó utcák: Új 
utca, Petőfi Sándor, Tudor Vladmirescu, Nádas, Kárpátok (Hó-
virág és Roland panziók felé), Mihai Eminescu, Fenyő, Temető, 
Köves, Borvíz, Nyíres, Mundra, Hévízi kisutcák, Jövő, Málnás 
és Bor patak utcák. 

A munkálatokat 18 hónap alatt kell elvégezni. A napokban 
következik a közbeszerzés elindítása és a számítások szerint kö-
rülbelül 4-5 hónap múlva elkezdődhetnek a munkálatok. Addig 
is minden utcában be kell fejezni a víz- és szennyvízhálózat cse-
réjét, valamint el kell végezni a fogyasztók csatlakozását is. Jelen-
leg ezen munkálatok a Jókai Mór és a Nádas utcában zajlanak.

Az első szerződéssel kapcsolatosan megtörtént a közbe-
szerzés, megvan a nyertes cég, de jelenleg a fellebbezések zaj-

lanak, amelyek több mint 
valószínű, hogy még április  
folyamán befejeződnek, és 
ha minden rendben lesz, 
akkor május elején elkez-
dődhetnek a munkálatok.

A két pályázat összér-
téke 22,5 millió lej, amely  
óriási segítség a városnak, 
hiszen már nagyon rég el-
fogadhatatlan, hogy a XXI. 
században a város legtöbb 
utcája még mindig csak kö-
vezett. Egy település fejlett-
ségének  egyik bizonyítéka 

a rendezett infrastruktúra, amely most már hamarosan valóra 
is válik.

„Ez a két Regionális Operativ Program által finanszirozott 
projekt létfontosságú Borszék számára, kiegészíti az eddigi 
alapinfrastruktúra felújítását,  amelyet az elmúlt években eszkö-
zöltek. A lakosság látja az eddigi fejlesztések értelmét, kezdenek 
látszani az eredmények, a szennyvízhálózat és derítőállomás fel-
javítása, az Ó-sáros fürdő, a sí központ megépítése és egyéb fej-
lesztések után. Azon fejlesztések, amelyek a ROP keretén belül 
valósulnak meg és amelyeket mi regionális téren felülvigyázunk 
arra a következtetésre késztetnek, hogy Borszék képes újraszü-
letni, mint ahogy Szovátán is történt.” – nyilatkozta Simion 
Crețu, a Gyulafehérvári Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

„- Álmunk egy része teljesült. Ezzel a két pályázattal telje-
sen felújítjuk az útjainkat - tehát ha valaki jövő ősszel Borszékre 
jön, a fürdőtelep utcáin macskakövet lát, a többi utca aszfaltoz-
va lesz, nem lesznek gödrök, lesznek parkolóink, megoldódik 
az esővíz elvezetése és a sétányokról lazán át lehet fordulni a 
bicikliútra: a körgyűrűhöz pedig egyetlen döccenés nélkül fel 
lehet szaladni a sípályát-Napfürdő kilátónkat érintve a 15 turis-
tautunkhoz. Élvezet lesz autózni, megközelíthető objektumok-
kal - 100% a tájra figyeléssel. Ezt Borszék önerőből sosem érné 
el”- hangsúlyozta Mik József polgármester a nyertes pályázatok 
hozadékát.

A Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri Hivatal közérdekű lapja
XVIII. évfolyam 3. szám, 2014. Március

» SikereS pályázáS: 
minden út megújul BorSzéken! «
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» teStvértelepüléSi SzerződéSt 
kötött BorSzék Bonyháddal «

Mik József vezetésével borszéki küldöttség járt Bonyhádon. 
A látogatás ezúttal azt a célt szolgálta, hogy szerződést írjanak 
alá, amelynek értelmében testvértelepüléssé lesz Borszék és 
Bonyhád. A polgármester az alkalomra mondott beszédében 
kiemelte, történelmi pillanat ez a fürdővárosnak, és reményét 
fejezte ki: az, hogy éppen a nemzeti ünnepen került sor a szer-
ződés szentesítésére, jó ómen a két település kapcsolatára nézve. 
A polgármester felelevenítette azt a pillanatot, amikor egy éve 
Magyarország legnagyobb májusfáját állították Bonyhádon, egy 
borszéki fenyőt, de részletezte azt is, nem ez az egyetlen előz-
ménye a két település kapcsolatának: már 2006-ban Borszéken 
vendégszerepelt a Bartina népi zenekar, és azóta is minden év-
ben eljönnek a városnapokra. Az évek során a borszékiek és a 
bonyhádiak között  barátságok szövődtek és kölcsönös látogatá-
sokra került sor. Megemlitenénk Szőts Bélát, aki a Bükkhavason 
él párjával már 2008 óta, valamint Vendegh Ödönt, aki meghív-
ta a borszékieket is  a májusfa állításra. Jelenleg már gazdasági 
kapcsolatok is vannak kialakulóban a két város között Horváth 
Zoltán, bonyhádi vállalkozónak köszönhetően.

Mik József megjegyezte: a két település közötti testvérvá-
rosi szerződés cselekvésre ösztönzi a vezetőket a jövő érdeké-
ben. „Hasonlóságok mentén itt a történelmi esélyünk, hogy 
egymást kiegészítve építsünk, a különbözőségek mentén itt az 
alkalom, hogy ismerkedjünk és barátkozzunk”. Szívesen látják 
a testvértelepülés lakóit a fürdővárosban. „Kívánjuk, legyen 

Bonyhádnak frissítő a tudat, hogy egy olyan székely városká-
ban lehet bármikor otthon, ahol tizenkét ásványvízforrásnál 
gyógyulhat, és a fürdőtelepünk barlangokkal és népi feredővel 
rendelkező természetvédelmi területén Tündérkert is van”. A 
testvértelepülési szerződés megkötéséről még tavaly döntött a 
bonyhádi képviselő-testület. A borszéki polgármester reméli, 
hogy minél hamarabb Borszéken is sor kerül az aláírásra. Hang-
súlyozta, tudja, hogy az összefogás nem egyetlen aláírás pillana-
ta, hanem az előtte és utána következő munkáé, fejlődésé.

Az ünnepséget megelőzően a katolikus templomban szent-
misét celebrált Erb József plébános és Markovics Milán Mór 
hadnagy, tábori lelkész. A művelődési házban tartott ünnepsé-
gen a tardoskeddi polgármester, Tóth Marián mondott beszédet.

 2014-ben dr. Soczó László rendőr dandártábornok, rend-
őrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány, a város köz-
biztonságáért végzett munkájáért, valamint társadalmi és 
közéleti tevékenységéért Perczel-díjat kapott Bonyhád Vá-
ros Önkormányzati Képviselő-testülete döntése értelmében.  
A Völgység Talentuma díjakat is szombaton adták át. A Völgy-
ségi Tehetséggondozó Egyesület idén Pókai Esztert, Csuma-
Kovács Ritát, Czárth Csanádot, Wurst Bálintot és Váncsa 
Andrást jutalmazta kimagasló, sokoldalú teljesítményéért. 
A BÁI Széchenyi Iskola Tagintézmény tanulói “Márciusi szél” 
címmel színvonalas műsort mutattak be. A program Perczel 
Mór sírjának megkoszorúzásával zárult.

új idők új temploma

A virágszirom csendben lehull,
Jézus lábánál meglapul.
Az édes dallam a semmibe vész,
Csak eltévedt bogár a zenész.

De nézd!
A szúette fából kinéz a gondolat:
Új templom kell,
Nem ócska vakolat.

A gondolatból szó fakadt,
S a szóból merész akarat.
Most illat, s fényben
áll az Isten,
Kérjük áldását hálával
s hittel.

// Ungureanu Katalin
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» rendeS havai tanácSüléS BorSzéken «

» tiSztelet a Bátraknak «
Borszéken megemlékező szentmisével kezdődött a rendez-

vény. Bakos Balázs római- katolikus plébános az új alsóborszéki 
templomban celebrált ünnepi szentmisét az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából. A misére a 
Zimmethausen Iskolaközpont tanu-
lói székely népviseletben, kokárdával 
a mellükön és magyar meg székely 
zászlóval a sor élén vonultak a temp-
lomba. Ez sem mindennapi látvány 
egy település életében. Mise végén 
ugyanolyan fegyelmezetten vonul-
tak végig a járdán, és az alsóborszéki 
művelődési házban folytatódott az 
ünnepség. Ferency József történelem 
tanár, a rendezvény ünnepi szónoka, 
ezekkel a szavakkal kezdte beszédét: 
„Tisztelet a bátraknak”. Felelevenítet-
te a ’48-as év fontosabb eseményeit, a 
forradalom előzményeit, annak részt-
vevőit. Előadását a kivetítőn is lehetett 
követni. Őt követték a Czifrasarok 
néptáncegyüttes. Előbb a nagyok rop-
ták a táncot fergeteges iramban, majd 
az utánpótlás következett, akik nem-

csak kitartóak, de ügyesek, tehetségesek. Jó volt látni az 50 fős 
népi tánccsoportot, amint ápolva a néphagyományokat, érték-
mentő munkát végeznek. Az előadás színvonalát jól kiegészítet-
ték a Wass Albert és Kányádi Sándortól válogatott szavalatok 

is. Az előadás végén a szereplők és 
nézők közösen elénekelték a Nemzeti 
imánkat. A tömeg átvonult az Emlék-
parkba, ahol a fúvószenekar már fúj-
ta a toborzót. Koszorúzási ünnepség 
következett. A város önkormányzata, 
az RMDSz és az Erdélyi Magyar Nép-
párt képviselői helyezték el a kegyelet 
koszorúit az Emlékoszlopon. Köz-
ben a fúvósok a magyar-, és a székely 
himnuszt, illetve ’48-as katonadalo-
kat játszottak. Az egyre erősödő szél 
szinte kitépte a zászlótartók kezéből 
a lobogókat. Lelkes tömeg asszisztált 
a koszorúzási ünnepségen. Szép és 
felemelő rendezvény volt. Köszönet 
mindenkinek, aki hozzájárult ennek 
a rendezvénynek az előkészítéséhez és 
kivitelezéséhez.

// Farkas Aladár

Február 26-án tartotta a borszéki Önkormányzat februári 
soros ülését. Hét napirendi pont szerepelt, amit operatívan sike-
rült letárgyalni. A fő napirendi pont az Önkormányzatnak alá-
rendelt Városfejlesztési cég éves tevékenysége volt. A tavalyi év 
során lemondott Márkos Sándor adminisztrátor, helyébe Lăbonț 
Rodicat nevesítette az Önkormányzat. A cégnek van három 
vállalkozása, amely hasznot hoz: az építő csoport, a sípálya és a 
buldoexcavátor, amely bérmunkát is végez. Ellenben továbbra is 
veszteséges a virágház tevékenysége, az Ó-Sáros fürdő és a sípá-
lya mellett működő vendéglő. Értelemszerűen a veszteséges te-
vékenységek elemzésén volt a hangsúly. A virágház már évek óta 
nem kifizetődő. Régi, nagy beton épület, elavult fűtésrendszerrel. 
Olcsóbb megvásárolni a virágokat, mint egész télen folyamatosan 
fűteni. Több mint 28 ezer lejes veszteséget termelt ez az alegység. 
Az Ó-Sáros-fürdő üzemeltetése is nagyon költséges. Fűtőanyag, 
víz, hőenergia, fogyóanyagok (masszázs- és szauna olajok), négy 
alkalmazott bére, bizony sokra megy, és még mindig nem eléggé 
ismert a fürdő. Talán több figyelmet kellene fordítani reklámra. 
A veszteség 49 ezer lej. A vendéglő üzemeltetését csak december-
től vette át a cég. Ez is termelt kilenc ezer lej veszteséget. Ennek 
ellenére összességében a cég 18 290 ezer lejes nyereséggel zárta a 
2013-as évet. Ez duplája a 2012-es év profitjához viszonyítva. Van 
remény, hogy ebben az évben még jobban fog menni a cég.

A testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2013-as mérle-
gét. Jó hír, hogy nincs tartozása. Kivételt képez a bankkölcsön, de 
az egy beütemezett kiadás, amit rendszeresen törleszt a Hivatal.

A Megyei Önkormányzat újabb könyvadománnyal gazda-
gítja a város könyvállományát. Az erről szóló határozatterveze-
tet is elfogadta a testület.

Farkas Szabolcsnak 50%-os adókedvezményt hagyott jóvá 
a testület a 64-es és 56-os villák külső felújítása miatt. Ellenben 
elutasította Bucur Adriana hasonló kérését, mert a 4-es villánál 
még nem fejezte be a felújítási munkálatokat, és az urbanisztikai 
bizottság nem javasolta egyelőre az adókedvezményt. Örvende-
tes dolog, hogy egyre több villa kap új „ruhát”. Jó volna látni a 
sétáló utcában lévő régi épületeket is új köntösben.

Közelebbről újabb testvértelepülési szerződéskötésre kerül 
sor, a magyarországi Bonyháddal. Erre március közepén kerül 
sor, és településünket Mik József polgármester  vezette delegá-
ció fogja képviselni.

 A Borszékért Alapítvány megtartotta tisztújító gyű-
lését, ahol megújították a kuratóriumot. Elnök Borsos Orsolya 
Katalin, alelnök Klementz Emese, titkár Kiss Éva Teréz, tagok: 
Bakos Balázs, Farkas Aladár, Kovács Géza és Radu Lăzăroiu.

// Farkas Aladár



Források XVIII./3. szám4. oldal

» nyugdíjaSok Bálja « » gyermekSarok «
Talán ezen a címen nem is szerveztek bált nálunk. Márci-

us 1-én a nyugdíjasok klubja kosaras bált szervezett, egyrészt 
farsang-búcsúztatónak szánta, másrészt a klub fennállásának 
első évfordulóját ünnepeltük.  Jó volt a hangulat, a Birman 
Ottó szolgáltatta zene pontosan a ízlésünknek szerint volt. A 
bál megnyitójaként alulírott a következő szavakkal köszöntöt-
te a jelen lévőket: 

Tisztelt nyugdíjas társaim, tisztelt barátaim! Szeretettel 
köszöntök minden jelelévőt, és úgy gondolom, érdemes pár 
szót szólni arról, milyen egy közösségben élni és a közössé-
gért valamit tenni. 2o13 február 28-án nyílt meg a nyugdíja-
sok klubja. Azóta eltelt napra pontosan egy év, ami alatt sok 
minden történt. Egy összeszokott társaság lettünk, akik szí-
vesen járunk a nyugdíjasok klubjába, amelynek megnyítására 
az első lépést az Önkormányzat segítségével  Csillag Jenő, 
Kolbert Tünde és jómagam tettük. Azóta is mindenki lehető-
sége szerint segít. A megnyitón 18-an voltunk, azóta a klub-
nak 47 többé-kevésbé állandó látogatója van, de hetente eljön 
28-3o személy, néha még több. Az Önkormányzat tavaly 2ooo 
lejjel támogatott, amit kirándulásra és berendezésre használ-
tunk, azon kívül helyiséget biztosít az összejöveteleinkhez. 
Kirándultunk a Szent Anna-tóhoz, kirándultunk Parajdra, a 
Káposztafesztiválra (egyúttal megnéztük Szovátát), a Borszéki 
Napokon beneveztünk a főzőversenyre(a közös pénzből vásá-
roltuk a hozzávalókat, megnyertük a „legmamásabb” oklevelet 
és a velejáró nagy  fakanalat). Decemberben saját készítésű dí-
szekkel díszítettük a karácsonyfát, a Szilvesztert 19-en együtt 
ünnepeltük a klubban. Minden hónapban, a harmadik csütör-
tökön köszöntjük a születésnapukat ünneplőket.  Köszönettel 
tartozunk az Önkormányzatnak, Mosneág Ilikénel, Kozma 
Évikének, akik mindig, mindenben mellettünk álltak, állnak, 
de mindenkinek, aki a nyugdíjasokért bár a kisújját megmoz-
dította. Még sok minden történt, de nem szeretném az időt 
beszédemmel tölteni, csak még annyit kérek, évfordulónkra 
énekeljük el a nyugdíjasok himnuszát! Aki még nem nyugdí-
jas, adja Isten, hogy megérje egészségesen és sokáig élvezze! 
A nyugdíjasok klubja akkor is létezzen, és mindenki szeretet-
tel járjon oda és szórakozzon. Isten éltesse a nyugdíjasokat  és 
mindenkit, aki őket tiszteli! [...]

// Antal Erzsébet

Időközben megvolt a nőnap is. A nyugdíjas klub, mely 
időközben nevet is adott magának: TETTREKÉSZ NYUG-
DÍJAS KLUB- nomen est omen-, is megünnepelte a hölgye-
it, Benkes Zsolt alpolgármester 1-1 szegfűvel köszöntöt-
te a nőket, volt sütemény, kávé, pohár bor és ...jókedv. És 
persze, törjük a fejünket: mit segíthetünk, mit tehetnek a 
TETTREKÉSZEK?!

V.B. osztályos rímfaragó próbálkozásokat szeretnénk az 
olvasók figyelmébe ajánlani. Fogadják szeretettel.

Ébredezik a természet,
a takaró alól,
ébredezik a madár
 az ébresztő hangtól.

Fölcsillan a hóvirág
a hófolt alól,
elolvad a jégvirág
a mosolygó naptól.

Nyújtózkodik a medve,
s kiles a barlangból,
előhívja a mókust,
a bükkfa odúból.

Mindenki mosolyog,
Még a nap is kacsint,
A patak csobog,
A szél már legyint.

Megjelent a hóvirág
A fecskék gyülekeznek
Nagyon vártuk már,
Hogy felejtsük a telet.    // Straff Amanda V.B.

Tavaszodik
A tavasz jön, a tavasz megy,
A tél jön, a tél megy,
De a gyermekek nem felednek,
Szeretettel visszavárják a telet.

Elolvadt már a hó,
Tavasz érkezik, jaj, de jó!
Virág nyílik a domboldalom,
És én boldogan játszadozom.      // Debreceni Paula

Itt a tavasz
Jön a tavasz, itt van már!
Közeledik, eljön már!
Kopogtat az ablakon
S várja várja,
Mikor engedi trónjára,
Édestestvér bátyja.
S lassan, lassan lesétál,
S felül helyébe édes Tavasz bátyja.  // Jákó Dániel  V.B.
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» FarSang az óvodáBan «

» tanulói viSelkedéS az iSkoláBan «

Jelmezbállal búcsúztak a farsangtól az 
óvodások! Színes, hangulatos jelmezekben 
jelentek meg a farsangi bál napján a kicsik: 
voltak mesehősök (Piroska, Popeye ten-
gerész pipával, Sárkány, Bohócból több is, 
Tündérek), de láthattunk háremhölgyeket 
és szultánnőket Szulejmán szerájából, volt 
Pókfiú és tengeri kalóz...Mindenki élvez-
te az átváltozást: a gyerekek, a szülők és 
nagyszülők, óvónénik. Nagy volt a zene-
bona és dínom-dánom!

Számtalan olyan megdöbbentő esetről hallunk a médiában, 
amikor a diákok az őket tanító pedagógusokkal szemben olyan 
verbális (például: fenyegetés, szidalmazás), sőt nemegyszer fizi-
kai eszközökkel (például: veréssel) lépnek fel, hogy ehhez hason-
ló esetek 10-20 éve még elképzelhetetlenek lettek volna. Mi vál-
tozott meg, mi bátorította fel a mai tanulókat erre a viselkedésre? 

Abban kell keresni a megoldást, hogy a családtagok a gyer-
mek legelső modelljei. Az itt látott, tanult minták alapján fog 
a fiatal viszonyulni a tanáraihoz is, ugyanúgy, mint az életben 
bárkihez, bármihez. Azok a tanulók, akik nem adják meg a tisz-
teletet a tanáraiknak biztos, hogy otthon a szüleik részéről sem 
tapasztaltak minimális mértékű tiszteletet sem a gyermeküket 
tanító tanárokkal szemben. 

Régebben ez elképzelhetetlen lett volna, hogy a szülő min-
den esetben a gyermeke pártját fogja a tanárával szemben, sok-
szor tisztában sincs azzal, hogy pontosan mi történt az isko-
lában, de azonnal ügyvéddel, médiával fenyegetőzik. Mára ez 
tendenciává vált, hogy a diákok és a szülők is csak a jogaikkal 
vannak tisztába, de a kötelezettségeikről megfeledkeznek. 

A mai nagyszülők, szülők elmondása alapján tudjuk, hogy 
az ő iskoláskoruk idején a szülők annyira bíztak a gyermekeiket 
tanító pedagógusokban, hogy szinte korlátlan hatalommal ru-
házták fel a tanárokat annak érdekében, hogy „embert faragja-
nak a gyermekükből”. 

Mára ebből mi maradt? – tehetjük fel a kérdést. Nem amel-
lett kardoskodok, hogy a régen használt fizikai bántalmazás 
(körmös, tenyeres) a nevelés legjobb eszköze, de az tény, hogy 
sokkal jobban tisztelték a tanulók a pedagógusokat, és sokan 
vallják az idősek közül, hogy nem ártott nekik ez a nevelési 
módszer, nem ítélik el, sőt inkább előnyükre vált.

A mai fiatalok azt sem viselik el, ha a tanáruk bírálja őket, 
általában az a reakciójuk, hogy „ezt még anyámtól/apámtól sem 

tűröm el”. Márpedig a pedagógusok feladata nemcsak az okta-
tás, de a nevelés is.

 Hogyan neveljenek a ma pedagógusai, ha nincsen a kezük-
ben semmilyen fegyelmező eszköz, és a diákok nem fogadják el 
a tanár által képviselt értékeket?

Esetleg arra felé halad az iskola intézménye, hogy a nevelés 
kikerül a pedagógusok feladatköréből, és tevékenységük az ok-
tatásra fog korlátozódni? 

Sokan felkapnák a fejüket erre a feltevésre, de ha figyelembe 
vesszük, hogy a diákok, és a szülők jelentős része már ma úgy 
tekint a tanárra, mint egy szolgáltatást nyújtó személyre (sze-
mélyes tapasztalattal támasztom ezt alá), akkor mégsem olyan 
lehetetlen ez az elképzelés. 

Számtalanszor olyan esetről hallunk, amikor a szülő kizá-
rólag saját magának tartja fenn a jogot a gyermeke nevelésére, 
nem kívánja azt megosztani a gyermekét tanító tanárral. De 
visszatérve a kiinduló feltételezéshez, nem tudom elképzelni azt 
a fajta oktatást, amikor a nevelést mellőzzük, az oktatásra korlá-
tozva pedagógusi munkánkat.

 Véleményem szerint nagyon fontos a pedagógus pozitív, 
gyermek központú személyisége, építő jellegű nevelői munkája 
annak érdekében, hogy a diákok megismerjék a saját személyi-
ségüket, megtalálják életcéljukat, hivatásukat, ne váljanak cél-
talan, munkanélküli fiatalokká. Az iskolai életbe való beillesz-
kedés, a szabályok megértése, elfogadása és betartása nemcsak 
ahhoz szükséges, hogy oktatás és nevelés történhessen az isko-
lákban, hanem a gyerekeknek, fiataloknak meg kell tanulniuk 
bizonyos társadalmi normák és rendszerek betartását is.

 Ebből következik, hogy fontos lenne visszaállítani a peda-
gógusok tekintélyét, amiben a társadalomnak, a szülőknek, a 
médiának, az oktatáspolitikának igen nagy szerep jut. 

// Kovács Júlia
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Terjedelmes olvasói levél érkezett Sârbuné Reichemberger 
Olgától a szerkesztőségünkbe „Hová tartozik Felsőborszék?” 
címmel. Mivel a felvetett problémák, a  kérdések többeket 
érintenek,  megkértük Mik József polgármestert, válaszolná 
meg ezeket.  
Polgármester úr, olvasónk nehezményezi, hogy Felsőborszé-
ken megszűnt a posta, nincs gyógyszertár és az idősek-
nek nehéz Alsóborszékre járni. „mindentől meg vagyunk 
fosztva, ami a létünket bíztostítja...kegyetlenül elbántak 
velünk”-írja.
Mik József: Sem a posta, sem a gyógyszertár nem tartozik az 
Önkormányzat hatáskörébe. Próbáltuk meggyőzni, hogy ma-
radjon mindkettő a fürdőtelepen, de mindkét esetben az volt 
a válasz, hogy a lakosság többsége Alsó-Borszéken van, és az 
emberek többsége azért panaszkodott, hogy fel kell jöjjenek 
Felső-Borszékre. Hiányzik, hogy nincsen buszjárat vagy bármi 
tömegközlekedési eszköz Alsó- és Felsoborszék között, de az ön-
kormányzatnak egyelőre nem volt lehetősége ezt megoldani. A 
gyerekeket az óvodába és iskolába minden reggel az iskolabusz 
szállítja le és fel, hogy ne kelljen annyit gyalogolniuk. Az egye-
dülálló, idősebb betegek számára a Caritas szokta biztosítani 
a bevásárlást, akár gyógyszertárban, akár élelmiszer üzletben. 
Ideig- óráig létezett egy taxi is, de sajnos majdnem senki sem 
vette igénybe, így a működtető lemondott arról, hogy tovább 
működtesse. Tervezzük, hogy pályázat útján kisbuszt vásárol-
junk és beállítsuk legalább naponta egyszer, hogy lehozza és 
visszavigye a lakókat, de ez egyelőre a jövő kérdése.
Egy másik probléma: a fürdőtelep felújítása. Nehezményezi 
a fenyőfák kivágását, sokallja a „cifra” padok számát. Egé-
szében bírálja az egész munkálatot. „ Bár csak lett volna ér-
telme annak a nagy munkának, ami elég sokáig tartott, mert 
aki a tervet csinálta, úgy látszik, nem szakmabeli [...] De ne 
feledkezzünk meg a durva kockakövekkel burkolt utak és a 
park kivitelezéséről sem, mert aki ezt a munkát csináltatta, 
annak fogalma sincs milyen nehéz járni rajta[...].”
Mik József: A fürdőtelep központjának felújítását szakembe-
rek, tervezők,tájépítők végezték. Nem  szakképzetlen emberek. 
A fenyőfasorok sajnos annyira elöregedtek, hogy a tervezők 
jobbnak látták ezek kivágását és helyettesítését lombhullatók-
kal. Sok esetben, amikor láttuk, hogy van olyan fenyő, amelyet 
meg kell hagyni, akkor közbeléptünk, és nem hagytuk ezeket ki-
vágni. Az idén 500 fenyőfát ültet el az önkormányzat a sétányok 
mentén, a fürdőtelepen, azon élősövények helyett, amelyeket ki 
kellett vágni .
Minden, ami a fürdőtelepen épült, az a régi tervek, fényképek 
alapján történt. Ugyanolyan stílusban és mennyiségben készül-
tek a padok és a többi utcai bútorzat. Régen is kockakő burkolat 
volt a fürdőtelepen, időtálló volt, és ugyanúgy időtálló mostan 
is, eltarthat akár 100 évet is, nem mint az aszfalt, amely legtöbb 

10 évet bírna. És a környezet szempontjából sem lehet összeha-
sonlítani a két megoldást.
„Az INTIM volt irodaházzal szemben, az út mellett van egy 
kis patak. Volt egy normális híd rajta, amit eltűntettek. He-
lyébe két cifra magasra ívelő hidat csináltak fából, amit nem 
lehet semmire sem használni. Nem lehet se felmenni rá, se 
lejönni róla. Ez is egy fölösleges pénzkiadás volt. „- így a le-
vél.
Mik József: Az Intimmel szemben levő patak felett volt két meg-
omlott beton híd. Az egyiket megerősítettük, a gépkocsik szá-
mára is járhatóvá tettük. A másikat meg elbontottuk és helyébe 
a régi Szerelmesek hídja mintájára épült meg az új fahíd. Igaz 
az észrevétel, hogy a park felől nehezebb fellépni rá az időseb-
beknek, de ezt hamarosan ki fogjuk javítani. 
„Az itt felsorolt panaszokhoz tartozik az emberek nehezte-
lése is, mivel nagy stílusban folyik a villák közötti fenyőki-
vágás is. A RIKI villa környéke teljesen le van pusztítva, a 
Kelemen villa és a Budapest villa közötti dombon szintén, és 
a temető felé vezető sétány két oldala is erre a sorsra jutott. 
De ha kell fa fűtésre, az már probléma! A Borszék környéké-
nek az erdőirtásáról mindenki beszél, de ellene nem tesznek 
semmit.”- írja Sârbuné Reichemberger Olga.
Mik József:Sajnos a fenyőerdők kivágása nagy probléma. Főleg 
az volt az elmúlt években. Az erdők majdnem teljesen magán-
kézbe kerültek, és az önkormányzatnak semmilyen beleszólása 
nem volt és nincs. A tanács erdejéből sosem végeztünk és nem 
is fogunk tarvágást végezni ebből a meggondolásból, csakis azt 
vágjuk, ami nagyon szükséges. Például a Kerekszék mentén gyé-
ríteni kell, mert az erdő megnőtt és nagyon sűrűn állnak a fák. 
Sajnos az elkövetkezőkben probléma lesz Borszéken a fűtéshez 
szükséges tűzifa előteremtése, erre próbálunk megoldást keresni 
a jövőre nézve. Rengeteg kérés érkezik főleg a fürdőtelepről és 
főleg borszékiek részéről fenyőfák kivágására, mivel árnyékol-
ják az épületeket, esetleg veszélyeztetik ezeket. Az urbaniszti-
kai bizottság mindezeket megvizsgálja, és ha igaznak bizonyul 
a kérés, akkor jóváhagyjuk, de erre nagyon kevés alkalommal 
került sor. Egyik csúfsága a fürdőtelepnek,sajnos, a virágház fö-
lötti erdő kivágása. Magántulajdonos vágatta ki, és semmit sem 
tudtam tenni ellene, én személyesen sem, hogy leállítsam. Most 
pár napja annyit tudtunk elérni, hogy a Kelemen villa hátánál 
lévő egy hektár erdő kivágását leállítottuk (teljesen le akarták 
tarolni), és cserét ajánlottunk a tulajdonosnak. A fürdőtelep 
környékén lévő többi erdő az önkormányzat kezében van, és 
ennek köszönhető, hogy még állnak, és itten is nem történtek 
tarvágások.
És egy utolsó probléma: „ Nem rég olvastam a Hargita Népe 
újságban Jánossy Aliz újságírónő egy cikkét Borszékről, a 
behonosításról. Akik jönnek ide betelepedni, könnyen kap-

» BorítékBontáS «

folyatás a 8. oldalon
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» BúzáS imre volt BorSzéki iSkolaigazgató 
(1940-1947 között) krónikájáBól «

Szolgálati lakásukat kifosztva találták. Alig pihent egy fél-
órát, Krisztián Mihály a községházára vitte és átadta a Népőr-
ségnek. Itt Siklódi István községi bíró tudatta vele, hogy kivizs-
gálták úgy politikai, mind katonai múltját. Bizonyítást nyert, 
hogy katonáival bajtársiasan viselkedett, polgári vonalon pedig 
a nép ügyét szolgálta. Ezért szabadlábra helyezték, sőt felkérték, 
hogy folytassa munkáját az iskolában és segítsen a kántori te-
endőkben, mert nincs kántoruk (Vadász Károly még nem jött 
haza a harctérről).

Itthon is nehéz évek következtek. (Ne feledjük, 1945-ben va-
gyunk). A borvíz üzem sem működött, a hollósarki fűrészgyár 
is le volt rombolva. Nem volt élelem, sem ruhanemű. A Nyomá-
son termeltek krumplit, zöldséget. Délutánonként málnáztak, 
gombásztak. Negyedévente osztottak 30 gramm cukrot szemé-
lyenként. A tej litere 400 lej volt. Sokszor ettek tejes puliszkát 
vagy puliszkát málnával. Sárpátky Jóskáéktól visszakaptak 1-2 
ruhadarabot, de ágyneműt nem, Litu Danieltől két festékes sző-
nyeget. Fazekas (bajusz) Jóskáéktól semmit sem kaptak vissza, 
azt mondták, elvitték az oroszok. Az elvitt holmik 6-8%-át kap-
ták vissza. Régi, viseltes kabátokból, amit a rokonoktól kaptak, 
kifordították és Binder nénivel új kabátot varrattak. Karácsony-
kor rongybabákat kaptak a leánykák, amit esténként varrogat-
tak nekik.

Az asszonyok a következő évben fatalpú cipőt húztak 
mezítlábra. Kalap helyett kendőt viseltek. Az igazgató úr régi 

elszakadt kabátból csináltatott sísapkát és négy télen keresztül 
azt viselte.

Autóbuszjárat még 1947-ben sem volt Borszék és 
Maroshévíz között. Bogyé Jóska, a postás, mindennap megtette 
ezt az 52 km-es utat. Szállította a postát, gyógyszert vásárolt, 
üzeneteket vitt és hozott. Ötvös Erzsike Ditróba járt polgáriba. 
Búzástól magánórákat vett, tejjel fizetett. Minden óráért egy 
liter tejet. Leérettségizett és beiratkozott Kolozsváron a termé-
szetrajz szakra. Egy másik tanítványa, Nagy Béci, jogot végzett 
és Sepsiszentgyörgyön volt törvénybíró. Ebben az évben (tavasz-
szal) beindult a borvízüzem is. Egy teherautó szállította a kézzel 
dugaszolt vizet Maroshévízre.

A tanítás is folyt. Betanultak egy színdarabot, „A bűvös tás-
kát”. Ezt háromszor is előadták. A bevételt elosztották az iskola 
és a tanerők között. Nem volt sok pénz, de jól fogott. Lassan 
megunták a sok nélkülözést. Otthon Tiszanánáson, a feleségé-
nek 8 hold földje volt, ígéretet kaptak, hogy földosztáskor kap-
nak 7 hold gyümölcsöst. Ebből már tisztességesen meg lehet 
élni. Az állás is megvolt, de nem lehetett egyből áttelepedni Ma-
gyarországra, ezért Szatmár megyébe kérték áthelyezésüket. Az 
állást meg is kapták, 1947. október elején elköltöztek Borszékről 
Szatmárnémetibe.

A visszaemlékezések tovább tartanak, de minket a Borszék-
kel kapcsolatos rész érdekelt. 

// Szemlézte Farkas Aladár

folyatás az előző lapszámból

» „éBredni kell a gyáSzBól”
erőSS zSolt SzületéSnapjára «

Ma (március 7.) lenne 46 éves. Vidékünk szü-
lötte. Orotván és a Gyilkos-tónál nőtt fel. A Bé-
kási-szorosban kezdte hegymászó pályafutását a 
’80-as évek elején. Családi okok miatt 1988-ban 
áttelepült Magyarországra. Mintegy tíz évig test-
vérvárosunkban, Pilisvörösváron lakott (édesany-
ja ma is ott lakik). 2008-ban megnősült, felesége 
Sterczer Hilda, szintén hegymászó és hű társa. 
Házasságukból két gyerek született, a ma már öt 
éves Gerda és a két éves Csoma. Érthető módon 
a feleség nehezen tudta (tudja) feldolgozni férje tragikus ha-
lálát (2013. május 21-én a Kancsendzönga megmászása után, 
a visszaúton eltűnt), de pszihológus segítségével lassan talpra 
áll. Máris szervezi az Emléktúrát, ami március 8-án indul Pi-
liscsabáról. Egy 9 km-es táv bejárásával emlékeznek Zsoltra. 
Alapítványt szeretne bejegyezni, ami tovább viszi szellemiségét. 
Pilisvörösvár önkormányzata 2013-ban posztumusz díszpol-

gári címet adományozott és kopjafát avattak tisz-
teletére. Gyergyószentmiklós ezt megtette még 
éltében, három évvel ezelőtt. Csíkszereda a tavaly 
sportcsarnokot nevezett el róla. Az EKE Gyergyói 
szakosztálya a Dancurás Hegyimentő Egyesülettel 
közösen május 16-18-a között Erőss Zsolt Teljesít-
ménytúrát szervez a Gyergyói-havasokban és a 
Hagymás-hegységben 20-, 30- és 50 km-es távon.

Ő az első magyar állampolgár, aki megmászta 
a Csomolungmát. A legeredményesebb magashe-

gyi hegymászó, hiszen a tizennégy 8 000 m fölötti hegycsúcs-
ból tízet megmászott, sőt kettőt műlábbal. 2014. január 6-án, 
Magyarországon megkapta a posztumusz életműdíjat. Jó volt 
vele együtt túrázni, előadásait, élménybeszámolóit hallgatni. 
Hiányzik.

Büszkék lehetünk rá és kötelességünk emlékét őrizni. 
// Farkas Aladár EKE-tag



Március 13- 16 között zajlott  Bukarestben a tavaszi turisz-
tikai vásár, amelyen Borszék is jelen lehetett az jó ügyet támoga-
tó IMOLA Tours menedzsere és a Bella Villa tulajdonosa, Hor-
váth István  jóvoltából. A Borszéki Vendégvárók Egyesületének 
kínálatát Fazakas Annamária  vitte el a vásárra.  

“Jóleső érzés volt, hogy felismerik Borszéket, érdeklődnek a 
kezelésekről, a sípályáról, az utolsó tíz esztendőben végbement 
változásokról. Hallottak az Ó-Sárosról ismerősöktől,  barátok-
tól. A lényeg, hogy tudnak rólunk.”- mondja Fazakas Annamá-
ria. A lényeg, hogy jelen voltunk-tennénk hozzá.       // K.T.

8. oldal Források XVIII./3. szám

AnyA köny vi hí rek

InformaţII de stare cIvIlă

Születés – Naşteri
Nagy Jennifer  2014.II.4.
Melinte Eric Lucian 2014.II.9.
Anisii Petru Teodor 2014.II.23.
Kapott Florencia-Katalin 2014.III.14.
Gratulálunk!   Isten éltesse őket!  Felicitări! La mulţi ani!

Elhalálozások – Decese
Nagy Sándor  1952.IV.14. – 2014.II.13.
Siklódi Klára  1926.X.17. – 2014.III.10.
Szabó József  1926.VII.30. – 2014.III.21.
Prezsmer Matild  1949.VII.30. – 2014.III.21.

Őszinte részvétünk! Nyugodjanak békében! - 
Condoleanţe!
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» BorSzék a BukareSti 

turiSztikai váSáron «

Figyelem!
Mivel az utóbbi időben többen jelezték, hogy nem 
kapták meg a Forrásokat (bár a 8oo-as példány-
szám alapján minden magyar illetve magyarul 
tudó borszéki családnak jut 1 példány), arra kér-
jük olvasóinkat, hogy a lapot az utcájukban postai 
szolgálatot teljesítő postástól kérjék, illetve jelez-
zék a 0266 337 001-es vagy 0745 623 135 -ös tele-
fonszámokon.

nak földet építkezésre, bizonyára a tanács égisze alatt törté-
nik. De van olyan szerencsétlen is itten, aki nem tartozik a 
behonosodó „frații noștri”-khoz, már 14 éve kifizetett egy 
darab földet, és még mindig nem tudta a nevére íratni, mivel 
csalás áldozata lett!”
Mik József: Az önkormányzat senkinek sem, moldáv állampol-
gárnak sem adott területet. Sem eladásként, sem pedig bérbe. 
Mindegyik területet magántulajdonosok adtak el nekik, többsé-
gében borszéki lakosok. 
Olga néni 2000-ben helybéliektől megvásárolt egy villát a fürdő-
telepen. Kézzel írtak egy szerződést, amelyben csak az épület van 
feltüntetve, területről egy szó nem esik. A szerződést aláírta két 
tanú is. Nem tudom miért nem figyelt fel akkor senki sem arra, 
hogy a terület nem szerepel abban a szerződésben. A területet 
és a villát az akkori tulajdonosok törvényszéki végzéssel kapták 
vissza, de még azóta sem telekkönyveztették, az Önkormányzat 
meg nem kötelezheti őket erre. Ezért van, hogy a telekkönyvben 
még mindig az államosítási állapot van feltüntetve, vagyis, hogy 
a tulajdonos a román állam. De, ismétlem, a tulajdonosoknak 
törvényszéki végzésük van, hogy visszakapták. Olga néni több-
ször indított törvényszéki eljárást, de minden esetben azt  dön-
tötték, hogy a megvásárolt villát betelekkönyvezheti, de a terü-
letről ezekben a végzésekben sem esik egy szó sem.
Miért írtam le ennyire részletesen mindezt? Hogy lássák, mi is 
történt igazán. Hiába vádolja Olga néni a polgármesteri hiva-
talt, hogy nem akarunk segíteni. Nem tudunk, nem tartozik az 
Önkormányzat hatáskörébe. Sajnos az egész az oda nem figye-
lés eredménye. Hogy csalás történt vagy sem? Sajnos ebben az 
esetben nem áll jogunkban dönteni.
Szeretném, ha a továbbiakban bárkinek is valamilyen gondja, 
problémája van, jöjjön be a hivatalba, mondja el nekem vagy 
a kollégáimnak. Ha nem tudnánk helyben megoldani, akkor is 
átirányítjuk oda, ahol illetékesek. A minimum az, hogy a vá-
rosházán tanáccsal tudjuk segíteni. Szeretném hangsúlyozni, 
hogy az önkormányzat, a polgármesteri hivatal munkatársai 
a lakosságért dolgozik, és kérem, hogy forduljanak bizalommal 
hozzánk. Köszönöm a kérdéseket, építő javaslatokat is szívesen 
fogadunk. 
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