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Jó hangulatú, sikerült ren
dezvénynek lehettünk részesei 
július 15én a Kossuthkútnál. 
A szervezők, a Borszéki Ifjúsá
gi Fórum és az Ecoul Kulturá
lis Egyesület   nosztalgia estnek 
szánták ezt a rendezvényt. Er
ről tudósított idejében az íz
léses plakát is.  A XXI. század 
elején megidézték a valamiko
ri fényes zenéstáncos esteket, 
mikor az országból és ország
határokon túlról idesereglett 
minden rendű és rangú nyara
lóvendégek múlatták az időt, 
élvezték a fenyők, madarak 
és mókusok közelségét. Mára  
csak a kút vizének csobogása 
maradt a régi, a közönséget 
többségében a helybeliek apra
janagyja (karon ülő kisbabák
tól, hancúrozó óvodásokon át 
az óvatos léptű nyugdíjasig) al

kotta, de a  zene hangjai a Bor
széken tartózkodó turistákat 
is a helyszínre csalogatták. A 
program első felében az Ecoul 
Kulturális Egyesület zenekara 
és Pop Annamari szereztek kel
lemes meglepetést és kellemes 
perceket. A második félidőben 
a  gyergyószentmiklósi Harmó
nia zenekar szolgáltatott retró 
zenét, egy nagy közös nosztalgi
ázásra ihletve a közönséget. A 
vendégek a 70es évek (de nem 
csak!) zenéjére kortyolgatták 
italukat: sört, üdítőt, vagy a szi
gorúan egészséges életmódot 
kedvelők a Kossuth kút finom 
borvizét. Jó volt nosztalgiázni, 
jó volt újra élnilátni a sok di
csőséget megért kút filegóriáját 
és környékét. Dicséret és köszö
net a szervezőknek !

Kolbert Tünde

Nosztalgia buli 
a Kossuth kútnál

Csak hold a vándor
Az égen messzi fénytől felgyúlt fellegek,
az alkonyat lámpái bennünk égnek,
én verskarámba nyájakat terelgetek
s a fák mögöttem árnyékomra lépnek.

Kerget sok indigókék, borzas óriás,
utánam nyúl az árnyak barna bokra,
reám a szürkén szálló kéményfüst vigyáz,
mint csend vigyáz az alvó harcosokra.

Az alvó harcosok regékben álmodók,
kiket nem ébreszt sziklabolt , az omló,
kiknek fülében sárga csendviasz golyók
s a barlangszájon repkény, régi komló.

Nem látják őket jönni felhőtankokon,
sisak sem koccan csillagokhoz csengőn,
át nem gázolnak omló csillaghalmokon.
Csak hold a vándor fent az égi erdőn.

Kamenitzky Antal
2007. június 10. 

Ára: 1 lej
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Vizes nosztalgia
(Részlet a Borszéki élményeim – anno 2002-
ből)
„Mester jelenléte nélkül leélt élet,/ Vagy álcá-
zott halál, vagy csak álomélet./ A jól adagolt   
méreg  tisztít, mint a víz/ De a poshadt víz, 
ha szomjat olt is: méreg.”  

(86. RÚMI)
Amikor az ember vízre gondol, vagy a 

szomját oltaná vagy fürödni szeretne, vagy ép
pen esőt kér a Mindenhatótól, mert a földjén 
kiszáradás fenyegeti az ültetvényeit. Attól függ, 
mik a pillanatnyi szükségletei. Pedig a vízelem
nek nem csak ennyi szerepe van bolygónkon. 
A víz az éltető, tisztító, gyógyító, romboló stb. 
Egy ember testének hetven százaléka víz. Víz 
nélkül nem lenne élet a földön. Földrészeket 
választ el egymástól. A kínai harcművészetek 
nagymesterei azt tanítják, hogy légy olyan, 
mint a víz: lágy és erős. Ha kezünket mártjuk 
bele, lágyan elmerül, de ha belecsapunk, vissza
üt. Lágyságában elmerülsz mert befogad, utá
na enged, simogat,  de ha kell, sziklákat tör 
pozdorjává. Ahogy az isteni erő a gyöngédség
ben, úgy  a víz ereje a lágyságban rejlik. Ami 
kemény, az eltörik. A víz az egész emberiséget 
képes elpusztítani, akárcsak Noé idején, de ép
pen úgy életben is tart. Körforgása biztosítja 
az életet. Nem csak fizikai testünket tisztítja, 
hanem energetikailag is átmos. Jézus keresztre 
feszítése után is eleredt a tisztító eső, hogy az 
emberek gyalázatát és butaságát elmossa. 

Gondoljunk arra, hogy a város zűrzava
ros forgatagából a természet lágy ölébe csöp
penünk, ahol már messziről halljuk a kristály
vizű patak csobogását. Szelíden csalogat maga 
felé. Partjára érve érezzük, hogy kimossa be
lőlünk a fáradtságot és a felhalmozott feszült
séget. Elég, ha csak a páráját érezzük, máris 
megáll bennünk a zavaró gondolatok áram
lása. Alig várjuk, hogy kezünket, lábunkat 
belemárthassuk. A vízparti meditáció sokkal 
hatásosabb, mint az, amit emeleti tömbház
lakásunkban ülve végzünk, ahol eltávolodva 
érezzük magunkat a természet elemeitől. 
Oyama Masutatsu a kyokushinkai karaté 
megalapítója is sokat meditált vízesések alatt. 
A sodrás a fárasztó gondolatokat már csirá
jában magával ragadja és tovahömpölygeti, 
majd pozitív energiává változtatja. Ugyanezt 
a tisztítást észleljük akkor is, amikor nyáron 
a korareggeli harmatos füvön mezítláb sétá
lunk. Nem csak tisztít, de meg is edzi a szer
vezetet. Rugalmassá, üdévé teszi a testet, ami 
kihat szellemi és lelki frissességünkre is. Ke
vés olyan ember van, aki eső után ne látott 
volna párát felszállni a völgyből és át nem élte 
annak üdítő hatását. Tüdőnk kitágul ilyenkor, 
mélyeket lélegzünk, és ha erre képesek va
gyunk odafigyelni is, boldognak érezzük ma
gunkat. Örülni tudunk földi életünknek, ezzel 
együtt valami nagy szabadságérzet tölti el a 
lelkünket.  Gyönyörűséggel tölt el az is, ha a 
fűszálakon csillogó harmatcsepp a felkelő nap 
sugarait szikrázóan veri vissza. Ragyogóbban, 
mint a gyémánt és tudjuk, hogy értéke csak 
addig tart, amíg békén hagyjuk. Minden víz
forrásnak más az íze,  mintha a vizek mesebe
li tündére játszadozna velük. És képzeljük el, 
hogy energetikailag milyen hatalmas munkát 
kell végezzen ez a jó szellem, amikor az ostoba 
ember folytonosan vegyi anyagokkal szennye

zi a vizeket, amelyek így  előbb utóbb élettelen
né válnak, mert az őket éltető lény kénytelen 
elhagyni. Az ilyen víz elveszíti ízét és minden
féle, élethez szükséges hatékonyságát. Hála Is
tennek, az időjárást az ember kevésbé tudja 
befolyásolni, mert a felhőknek sokkal erősebb 
szellemi irányítása van. Ha túl sokat zavarjuk 
az időjárás szellemét, előbbutóbb természeti 
katasztrófát idézhetünk elő. Lehetnek azok or
kánok, szökőárak stb., de kérheti akár a többi 
elem szellemeinek a segítségét és az is lehet, 
hogy éppen a tűz végez velünk. „A mennydör
gés tüzes szekeréről lesújthat ránk egy villám.”  
Hagyjunk meg mindent a maga természetes 
körforgásában működni, ha azt akarjuk, hogy 
harmónia legyen a földön. 

Borszék és környéke is annak köszönheti 
viszonylagos tisztaságát, hogy a régi emberek 
jobban vigyáztak rá, mint a mostaniak, az újak 
pedig már teljesen elhanyagolják. És az üdülő
nek így van ideje újraéledni. Ha a régi villákat 
felújítanák,  és egy méregdrága turisztikai köz
ponttá épülne, a környezet elveszítené eredeti 
hatékonyságát. Megfertőznék a gyógyító vizet, 
amit a statisztika egyedülállónak és a világon 
a legjobbnak tart. A régi, magyar világban 
minden forrást egyegy hírességről neveztek 
el. Mostanság csak a számozások alapján kü
lönböztetjük meg őket, és így  találunk rájuk. 
Csak a régi kopott táblákról böngészhetjük, 
hogy melyik forrás milyen betegségre van gyó
gyító hatással. Jelenleg a 10es forrás vizét fo
gyasztják a legtöbben, mert ez a legfinomabb, 
illetve ez ízlik a legtöbb embernek és naponta 
autók sokasága zavarja meg a természet csend
jét, az óriásfenyők alatt felfele kígyózó földes 
úton, a beépített forrás pavilonjáig. 

Az elkényeztetett embernek mindig van 
valami kifogásolni valója az időjárással kap
csolatban. Ha esik az eső, álmosnak, fáradt
nak, nyűgösnek érzi magát, ha süt a nap, mele
ge van, és azért bágyadt. Ha hideg van, fázik. 
És úgy határozza meg az időt, hogy jó vagy 
rossz. Akik együtt élnek a természettel, azok 
számára nincs rossz idő. Rossz természetjáró 
viszont annál több van. Mert minden időnek 
megvan a maga szépsége, csak fel kell ismerni 
azt. Így történt a borszéki táborozás idején is. 
Az első napokban sokan nyafogtak a lezúdult 
esőzések miatt. Egyesek, akik nem bírták a sá
torozást, szobákat béreltek. De azok jártak jól, 
akik a sátor mellett döntöttek, mert hamaro
san egyerővé kovácsolódtak, és a föld közel
sége meg a mindennapos eső, tisztára mosta 
a lelkivilágukat is. Ákos örült ennek az időjá
rásnak. Sátrából boldogan figyelte a völgyből 
felszálló párát és szívta magába a fenyők illa
tát, minden éjjel hallgatta a sátor oldalán ko
pogó esőcseppeket. Annyira megszerette ezt 
a környezetet, hogy a hazamenés gondolata is 
szinte fájdalmasan hasított belé. A szabadtéri 
tanítások ideje alatt, amikor éppen nem esett 
az eső, kitárt lélekkel figyelte az égen gomoly
gó sötét felhőket, amint különböző formákat 
öltöttek. Ilyenkor a képzelete is a fellegekben 
járt. Úgy érezte, teste a földön, szelleme a ma
gasban száguldozik, eggyé vált a természet 
lüktető erejével. A tanításokat is úgy fogta fel, 
mintha a saját őstudástárába pillantott volna 
bele. Amikor eleredt az eső, a mester és Ákos 
kivételével mindenki esőkabátért, ernyőért 

szaladt. Ákos csak annyit jegyzett meg, hogy 
ilyenkor nem felöltözni, hanem levetkőzni 
kell, amit csak a mester helyeselt. Levetették 
pólójukat, és lélekben eggyé váltak az esővel. 
Egy reggeli torna után, a mester mindenkinek 
meghagyta, hogy töltse meg palackját a tízes 
forrásnál, de estig senki egy kortyot nem ihat. 
Hogy miért, azt nem mondta meg. Az emberi 
természet olyan, hogy amit tiltanak, mindig 
azt szeretné tenni. Ez alól Ákos sem volt kivé
tel, de betartotta a mester kérését. Persze, azon
nal szomjasnak érezte magát, mert folyton a 
vízre gondolt. Az esti tanítás végén, mindenki 
elővehette palackját, de még nem ihattak. A 
mester azt mondta, képzeljük el, hogy a siva
tagban vagyunk és csak két korty vizünk van. 
Vegyünk a szánkba egy kortyot és addig öblö
gessünk vele, amíg felszívódik, de ne nyeljük 
le. Ezt elég nehéznek tűnt megtenni, azonban 
a víz eltűnt s a szomjunk oldódott. Megpróbál
tuk még kétszerháromszor, s a szomjúságunk 
tényleg elmúlt. Ez a gyakorlat is arra tanított, 
hogy ha fegyelmezni tudjuk magunkat, sok 
mindent túlélhetünk. 

Az emberek többsége a vízivás élvezetét 
is elfelejtette. Felcserélték azt alkoholra s meg
vetik a vizet. Amikor isznak is, úgy öntik ma
gukba, akár a vályúba, anélkül, hogy átélnék 
a hatását. Az indiánok valamikor még tudták, 
hogy ha lassan és vékonyan engedik le a tor
kukon az éltető folyadékot, sokáig élvezhetik 
annak szomjoltó, üdítő hatását. Erre az ivásra 
mondták valamikor az amerikai tehénpásztor
ok,  hogy hosszú, mint a lasszó. Gondoljuk 
csak el, milyen érzés lassan engedni le a tor
kunkon a nedűt, ahogy végigárad nyelőcsö
vünkön és eléri gyomrunkat. Próbáljuk ki.

A 10es forrás fölötti hegytetőre hatal
mas TVantennát állítottak, ami energetikai
lag megfertőzte a vizet. Ezt a víz minőségének 
megváltozása jelezte. Ezért kértek segítséget 
a víz szellemétől a pránanadisok, és közös 
energiával sikerült megjavítaniuk, a forrás íze 
hamarosan visszanyerte eredeti finomságát. 
Ha az élelem elveszítené az ízét, az élet hama
rosan megszűnne a földön. Erre élő példa az 
amerikai kísérlet. Asztronautákat küldtek az 
űrbe,  akiket olyan tápszerekkel láttak el, amik
ben mindenféle vitamin, nyomelem, ásványi 
só stb. meg volt, minden ami az emberi szerve
zet fenntartásához szükséges. Mégsem bírták 
tovább két hónapnál, mert a tápszereiknek 
nem volt íze. 

Az emberi gondolatok akkor hatékonyab
bak, amikor az időjárás mérsékelt, és felhők 
rohangálnak az égen. Ugyanígy, a növények 
is borús időben fejlődnek a legjobban. Ezt 
bizonyítják az esőerdők. Csak azt kell újra 
megtanulja az ember, hogy a természet kincse
ivel élni és nem visszaélni kell. Az állat ezt ösz
tönösen tudja, de az ember több az állatnál, 
mert olyasmit tud, amire rajta kívül egyetlen 
élőlény sem képes: gondolkodni, és szeretni. S 
ha már ilyen csodálatos ajándékkal vagyunk 
megáldva, ezt használjuk olyan fajta nemes cé
lokra, ami előbbutóbb visszahat ránk. Mert 
minden jó, amit a Földért teszünk, annak ter
mését mi aratjuk le. Amit vetünk, azt aratjuk. 
Amit most teszünk, azt  az újjászületések alkal
mával mi fogjuk élvezni vagy elszenvedni.   

Nagy Zoltán



XXI. Kájoni János Gyergyói Kórustalálkozó
Gyergyótekerőpatakon 11 kórus részvételével 
szervezték a Gyergyóimedence egyházi kórusainak 
találkozóját.

Fontos lehet
Az erkölcsi bizonyítvány kiváltásához szükséges a kérelmező sze

mélyazonossági igazolványa, egy egylejes okmánybélyeg, egy nyug
ta, amellyel igazolja, hogy lefizetett egy lejt. Sürgősség esetén még öt 
lejt kell befizetni a kincstárba, és csak Csíkszeredában lehet intézked
ni, a megyei rendőrségen. Három nap alatt készítik el. Interneten is 
ki lehet tölteni az igénylő űrlapot, a http://hr.politiaromana.ro hon
lapon. Az igazoló aktákat is akkor kell bemutatni.

§§§
Az Európai Biztosítási Kártyát Csíkszeredában a Patinoarului 

u. 3. sz. alatt lehet igényelni. Szükséges egy munkahelyi igazolás, egy 
személyazonossági igazolvány másolat és 2,17 lej. Pár nap alatt pos
tán kikézbesítik.

Elkészült a romániai 
turizmus fejlesztési terve

Végre elkészült a romániai turizmus hosszú távú, húsz évre 
kiterjedő fejlesztési terve. Erre a tervre már nagyon régen vár 
a turisztikában érdekelt nagyközönség. Végre elkészült. Sajnos 
még nem hozzáférhető, mert a kormány kell véleményezze a ro
mán szakemberek és a Turizmus Világszervezettel közösen elké
szített tanulmányt. A 10 ezer oldalas stratégia vázolja az ország 
különböző térségeinek lehetséges fejlesztési stratégiáját. Buka
restben a hétvégi turizmust fejlesztenék. A román tengerparton 
a fürdőzés kiterjesztését, és a partvonal karbantartását szorgal
mazzák. Erdélyben a természeti adottságokra alapoznak: tiszta 
levegő, jó víz, szép tájak. Itt télen a sízésre, nyáron a fürdőzésre 
kell a hangsúlyt helyezni, amihez társul a kulturális és sport
programok biztosítása. Jogos ez az igény, hiszen a turistának a 
szálláson, étkezésen túl szórakozást, kikapcsolódást is kell nyúj
tani. A Master Plan majd ősszel kerül elfogadásra. Akkor vissza
térünk a részletekre.

  •••
A Hargita Megyei Fogyasztóvédelmi Hivatal ellenőrzéseket 

végez Turisztikai cégeknél, szállásadóknál. Az ellenőrzés során 
azt követik, hogy ki vane függesztve a szállásadó kategóriája, 
a fogyasztóvédelem ingyenes kategóriája, az elszállásolás maxi
mális ára euroban, stb.

Farkas Aladár
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Kulturális és 
ifjúsági napok

Július 78 között a Borszéki Ifjúsági Fórum, az Ecou Kultu
rális Egyesület és a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács kulturális 
napokat szervezett a Hármasliget színpadján. Szombaton 15 órá
tól Birman Ottó, Gozefini, este a Retro Band együttes szórakoz
tatta a fiatalokat. Vasárnap 12 órától a csomafalvi fúvószenekar, 
a Hóvirág néptáncegyüttes, a Step Dance modern tánccsoport, 
a Tündérkert virágai, Molnár Réka, a GamaraCivic Kulturális 
Egyesület, és a Fábián Ferenc színtársulat lépett színpadra. Este 
retro zenével záródott a kétnapos program, amelyet Hargita me
gye Tanácsa és a Borszéki Polgármesteri Hivatal támogatott.

Sajnos nem volt annyi érdeklődő amennyire számítottunk, 
a rossz idő és más események ugyanazon időben való szervezé
se tartotta távol  a borszékiakat, vagy ennyire nem lenne szük
ség kulturális programokra?

Július 2022 között a Deea rádióval közösen Ifjúsági napo
kat szerveztünk a Hétvezér sétányon, amely nagyobb érdeklő
désnek örvendett mint előbbi rendezvényünk.

Felléptek az Ecou Kulturális Egyesület, a GamaraCivic Kul
turális Egyesület diákjai, Molnár Réka, Robi, Exotic Star, Jocó Ju
nior, Dj Zsolex, Angie és a sztárvendég Dj Andy. Három napig 
benépesült a sétány, volt élet újra a fürdőtelepen.

A rendezvényt Hargita megye Tanácsa, Borszéki Polgár
mesteri Hivatal és Balla Ferenc vállalkozó támogatta. 

Mik József

Túl a vizsgákon
Megkönnyebbülten lélegzik fel mindenki: tanár, diák 

és szülő. Túl vagyunk a forró napokon. Örömmel konsta
táltuk, hogy minden vizsgára állt tanulónk sikeresen vet
te az akadályokat, és idegen pályán is bizonyított. A 20 
vizsgázóból öten értek el 9 fölötti médiát. Érdemes őket 
személy szerint is megemlíteni: Kristály Franciska (9,50), 
Molnár Tímea (9,38), Radeanu Gréta (9,31), Bogdan 
Cristina (9,28) és Szőcs Noémi (9,06). Hetes alatt csupán 
ketten teljesítettek. A többiek, mind e fölött. Szép eredmé
nyek, gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekért, 
és kívánunk további sikereket a továbbtanulásban. Apro
pó továbbtanulás, iskolánk is várja a jelentkezőket, az új 
profilra: Turisztikai Szakosztály, IX. osztály, ahol szállodai 
dolgozókat képezünk. Végzőseink az Európai Unióban el
ismert oklevelet kapnak, ami lehetőséget nyújt az elhelyez
kedésre bárhol a világon. Érdemes ezen elgondolkodni, 
mert itt, helyben tanulhat, megkímélve a szülőket a plusz 
pénzügyi kiadásoktól.

Végeztek a szakiskolások is, úgy a Xesek, mint az Ipa
ri kiegészítő év (XI. osztály) tanulói. Ők, itt helyben vizs
gáztak, és nagyon ügyesek voltak. Mindenkinek sikerült 
a vizsgája. Ők máris munkába állhatnak, illetve továbbta
nulhatnak.

Időközben lezajlott a nyolcadikosok javítóvizsgája is. 
Jelentkezett minden tanuló, és sikeresen letették vizsgáikat. 
Így ők is folytathatják tanulmányaikat a szakiskolában.

Következik a jól megérdemelt vakáció tanulóinknak, 
illetve a szabadság a pedagógusoknak. Kívánunk minden
kinek jó nyaralást, jó szórakozást.        Farkas Aladár



2007. augusztus 3., péntek
17,00–18,00  A borszéki fúvószenekar fellépése az alsóborszéki parkban
18,00 A XII. Borszéki Napok hivatalos megnyitója
   – a meghívottak köszöntése
   –  kulturális műsor, fellépnek a művészeti iskola diákjai 

László Tibor vezényletével és a Tündérkert virágai 
tánccsoport

   Helyszín: az alsóborszéki kultúrotthon
19,30  Zene mindenkinek a Hármasligetben
   Szórakoztató versenyek
21,00  Mara fellépése
22,00  Quitt együttes fellépése
23,00  Szabadtéri diszkó – Deea rádió

2007. augusztus 4., szombat
10,00  Zene mindenkinek – Hármasliget
10,30  Kismotorosok felvonulása
11,00  Autós bemutató – OFF ROAD 
12,00  Főzőverseny kezdése
12,00  Testvérvárosok zászlóinak felvonása a Barátság parkban
12,00  Néptáncfesztivál 
   – ditrói kulturális egyesület Aranyeső néptánccsoportja 
   – szárhegyi Cika néptáncegyüttes
   – remetei művelődési ház néptánccsoportja
   – tölgyesi néptánccsoport
   – borszéki Tündérkert virágai tánccsoport
13,30  Az Ecou és a Gamaracivic kulturális egyesületek műsora
15,00  Szórakozató verseny gyerekeknek
15,00  A főzőverseny kiértékelése
16,00  A főzőverseny díjazása

�. oldal Források XI./7. szám
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A XII. BORSZÉKI NAPOK        RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK
           MŰSORA

16,15   Ditrói mazsorett tánccsoport
17,00 – 18,00  Bartina zenekar fellépése Szekszárd (Magyarország)
18,00 – 19,00   Szivárvány tánccsoport – írtáncbemutató (eredeti 

kopogós táncok)
19,00   Gozefini bűvész műsora
20,00   Fülbe Mászók együttes fellépése
21,00   Fluo együttes fellépése
22,00   Tábortűz
22,30   Harmónia együttes fellépése – retrózene
00,00   Szabadtéri diszkó

2007. augusztus 5., vasárnap
11,00    Ünnepi mise  Római katolikus templom, Orto

dox templom, Református templom
12,30   De Angelis gyerekkórus fellépése – Hármasliget
13,00 – 15,00  Ecou és Gamaracivic kulturális egyesületek műsora
15,00    Ditrói Aranyeső néptánccsoport
16,00   Szórakoztató verseny gyerekeknek
17,00   Gozefini bűvész műsora   
16,00 – 19,00  Minifotbal bajnokság – Sportpálya
18,00 – 19,00  Spitalul 9 humoros műsor
19,00 – 20,00  Love Stars együttes fellépése
20,00 – 22,30   SISTEM együttes fellépése – Üzem utcai nagyszín

pad
22,30   Tűzijáték
23,00   Mc Bady együttes fellépése – Hármasliget színpad
00,00   Szabadtéri diszkó  



Források XI./7. szám�. oldal

Jó másfél századdal ezelőtt Kőváry László a „Székelyhonról” c. 
könyvében, mellyel figyelmet szándékozott kelteni a székelység lakta 
tájak „ e rongált gyémánt” iránt így ír Borszékről:

„ ... egy bécsi tanácsosnak kell lejönnie, hogy a páratlan 
savanyúvizet hazájával s a küldölddel megismertesse. Így van 
[..]hazánk csaknem mindennel. Zimmethausen Antal úrnak ma csak 
elmaradt családja él, mégpedig mint nemtő a források körül, kevesektől 
méltányolva. S valljuk meg, ha más országot ajándékozott volna ezzel a 
felfedezéssel, s ha más nemzetnél tört volna ennyi sziklás utat: nemde 
jobb sors várt volna reá, nem remélhetee a leendő nagy jövedelem 
egy résziből? [...] 

Borszék mintegy ezer vendéget szokott béfogadni; s hideg 
fortyogóit, bár a gyenge idegzetűeket egyszeri feredés után lázba ejti, 
igen sokan megkeresik.[...] Azonban nem helybeli gyógymód teszi 
Borszéket híressé, pedig ez is egy a maga nemiben, hanem a kút, a 
borvíz, mely tengereken át sem veszít erősségiből s földvilágunk 
minden részibe elvihető. [...] Jelenleg két falu bírja: Ditró és Szárhegy, 
s közös megegyezéssel kiadták valami szászrégeni szászoknak 6600 vft. 
évi haszonbérért. A kúthoz tartozik egy üveghuta, a hutához mennyi 
fa éppen tetszik; ezeken kívül egy legelő, s minden tulajdonosi jog. S 
mi jövedelmet vonnak e haszonbérlők ? Minden szekértől a töltésért 
és hitelesítésért néhány garast, minden lóért a legelőn órájáért egy 
krajcárt, s tudja a jó isten, még mit és miért; de elég, hogy némelyik 
szekér több forintot is fizet. Azonkívül a hutában a haszonbérlők 
számára vagy 12 legény szüntelen fújja az üveget, és mégsem elég. Ki 
mondja, hogy innen csak 6600 körül jő bé ? [...] Vannak külföldnek is 
borvizei, de hasznát is tudja venni. A selstersi borvíz alig rangosabb 
ennél, csak délelőtt meríthető, mégis 100000 felé jár évi haszonbére. 
S minő lélekkel nézhetni, hogy így legyen bitorolva a nemzeti kincs 
? Mikor hallottam embert, ki még egy annyi haszonbért bármikor 

letesz érette, de közelebbről már nem lehet, mert a jelen haszonbérlők 
nem várák meg a 6 év kitelésit, új egyezményre léptek, hogy tovább 
is megtarthassák. Valóban nem mindennapi ügyesség. Így ...és a 
gyergyói fenyveseket is fejve, nem csodálkozhatni, ha Szászrégen 
Erdély leggazdagabb városa lett, s Gyergyó legszegényebb helysége. 
Vagy mivel szebb keresetmód, mint ÉszakAmerikának azon 
embertelen bánásmódja, miszerént a vad indiánoktól földet alkuszik, s 
mámorba öli lelkét azon kevésnek, kikkel egyezményt kötnie kell? De 
itt törvények és unió védik az ügyeket. Ha valahol: itt szükség  a senior 
pars ellentállása.”

(Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban, 1984, 143146 old)
 ***

„... Nincs jobb ebéd után, mint a hűs, buborékokkal teli borszéki 
ásványvíz. Például Borszéken. Most a forráshoz érünk. Délután van, 
Kolozsvárt rég elhagytuk, s Toplica, azaz Maroshévíz után letértünk 
kissé. A villasorvalahol az ötvenedik körül járhatunk márígy, 
romjaiban is lenyűgöző. Hegyek körben, sziklák s fenyvesek, a 
közelben fürdő. Ilyen lenne San Marino bombázás után ? Bár jutna 
eszébe a tehetősebb hazánkfiainak, hogy itt vásárolgassanak villákat
akár divatteremtési szándékkal is. Mert ez a hely a Paradicsom kapuja 
lehetne ismét. Vagy valami hasonló. Szerencsésebb országokban fele 
ennyiből is tőkét kovácsolnának. Itt viszont csak a vas van, kalapácsra 
már nem futja...” [ kiemelés K.T.]

Részlet a Hajdúbihari Hét 2007. május 30án megjelent, Szénási 
Miklós, Pünkösdi keringő Erdélyországban c. cikkéből.

Köszönet a konyári László Erzsébetnek, aki eljuttatta a cikket 
Borszékre.majd Patka Zsuzsa, aki hatodéves zongorán szintén szinteti
zátoron játszott a jelenlévőknek. Jelenleg ők iskolánk legtehetségesebb 
zenészei. Jó vakációt kívánunk a gyerekeknek és pedagógus kollegák
nak egyaránt.

Dokumentumok Borszékről. Múlt és jelen

Egy ünnepelt 60 éves, alkalomhoz írt versével hoztak meghívót 
a napokban.

Hatvan év múltán
Az életünkben egyszer van tavasz,
S az ifjúsággal elvirágzik végleg.
Emlékvirága ránk szirmot havaz,
Ha majd megérint elmúlás, enyészet.
Nem énekel a haldokló madár,
A hattyúdal csak ábrándok meséje,
Mert némán hull, kit Isten eltalál,
Mint hulló csillag nagy feketeségbe.
Találkozunk. Hozzuk, mi megmaradt,
Mi őriz minket, annyi emberséget,
Borostyánkőben élethű tavaszt.
A gyermekkor hozzánk ma visszatérhet,
Meghozza egy véletlen mozdulat,
Egy kissé hozzánk végre visszapártol.
A hallhatatlanság velünk mulat.
Csodát meséltek most az unokákról.
   Kamenitzky Antal

Egy kellemes júliusi nyári napon (július 14én) került sor a 60 éve
sek osztály és kortárstalálkozójára. („A dátum nem téves, ma vagy 60 
éves”.) Mindig izgalommal várjuk ezeket a találkozókat, mert rég nem 
látott ismerősök, barátok társaságában tölthetünk néhány élménydús 
órát. Ez történt most is. Kolozsi Izabella, mint frissen végzett tanítónő 
vette át ezt az osztályt néhány évtizeddel ezelőtt, a régi iskolaépületben 
(a borvíztöltőde mai irodaháza). A tanítónő felvezetőjében kifejezését 
adta annak, hogy ezek a találkozók időutazást jelentenek, hiszen vissza
megyünk emlékeinkben egy jó ötven évet, felidézve közös emlékein
ket, közös csínytevéseinket. Leltárt készítünk az eltelt évtizedekről. 
Erre a találkozóra is hazajöttek az ország különböző részeibe került 
osztálytársak, a Zsíl völgyétől Margittáig. Az izgalmak enyhítésére, és a 
hangulat fokozására elénekelték a „Szeressük egymást gyerekek” kezde
tű dalt. Azután a jelen lévő véndiákok röviden tájékoztatták az osztály
társakat az életútjukról, sikereikről, kudarcaikról. A beszámolókban 
fontos helyet kapott a család, a gyerekek, unokák, sőt egyesek esetében 

a dédunokák. Jóleső érzés volt hallgatni ezeket az elérzékenyült beszá
molókat. Megemlékeztek az időközben elhunyt osztálytársakról (Vild 
József és Siklódi Mihály). A közös fotózás után hálaadó szentmisén 
vettünk részt, ahol a szintén 60 éves plébánosunk, Bakos Boldizsár 
mondott egy szép prédikációt, többször is hivatkozva nagyérdemű 
Márton Áron püspökünkre. A templomból kivonuló ünneplőket virág
eső fogadta a családtagok, barátok, ismerősök részéről. Megható pilla
natok. Itt is készült egy emlékkép a megjelent kortársakról. Egy emlék, 
amire még sokáig fogunk emlékezni. A következő, hasonló találkozót 
öt év múlva szervezik. „60 év nem a világ, ugyanennyi vár még reád, 
mondja a nóta”, tehát türelmesen várjuk a következő találkozót. Az ün
nepi ebédet a Pálma vendéglőben fogyasztottuk el, ahol felszabadultan 
társalogtak, táncoltak és énekeltek. 

„60 év nem a világ, ugyanennyi vár még reád, mondja a nóta. Iga
zi örömteljes találkozó volt. Köszönet a szervezést felvállaló Kopányi 
Erzsébetnek és segítőtársainak.              Farkas Aladár

A 60 évesek kortárstalálkozója
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A XIX. századi festészet legjelentősebb alakja, az 
összmagyarság művészeti örökségének meghatározó személyi
sége volt.

A bécsi Képzőművészeti Akadémia, majd a müncheni Kép
zőművészeti Akadémia diákja. Itt készül a Vihar a pusztán c. 
(1866) alkotása. Düsseldorfban festi meg az Ásító inas és a Sira
lomház c. festményeit (1870). Ez utóbbi elnyerte a párizsi Salon 
egyik aranyérmét. A Milton c. festménye (1878) a Párizsi Világki
állításon nagydíjat kapott. A monumentálisnak számító Honfog
lalás c. festményét az új Magyar Országház számára festi.

Békéscsabán többször is megfordultam, és sosem hagytam 
ki a Munkácsy Mihály Múzeumot. Ennek ellenére, vagy éppen 
ezért nagy izgalommal vártam a Csíki Székely Múzeumban sor
ra került kiállítást. És nem hiába, mert a Múzeum vezetősége, és 
a Municípium jóvoltából, valamint a mecénások anyagi támoga
tásával ideális körülmények között láthattuk együtt ezt a csodá
latos Munkácsy örökséget. Ennyit sem a Munkácsy Múzeum, 
sem a Magyar Nemzeti Galéria, sem Pákh Imre amerikai mű
gyűjtő nem tudhat magáénak. Itt együtt látható 36 alkotása és 
más, Munkácsy személyéhez kötődő tárgy, illetve archív fotó. A 
művészi élményt fokozta az a DVD film, amely élményszerűen 
végigvezet Munkácsy életén, munkásságán, emlékeztetve a két 
kötetes életrajzi regényre (A Nap szerelmese és az Aranyecset). 
Művei kivétel nélkül figyelemre és csodálatra méltóak, de mint 
mindig, és mindenkit a nagyméretű képek ragadnak meg: Ásító 
inas, Krisztus Pilátus előtt, Golgota, Ecce Homo, Krisztus a ke
resztfán, Apa születésnapja.

Hadd szóljunk egy mondatot Pákh Imréről, a gyűjtőről. 
Munkácson született, valószínű innen a Munkácsy szerete
te. Jelenleg a világ legnagyobb Munkácsy gyűjtője. Az egész 

festménykollekció egyharmada van a tulajdonában.
Az Ecce Homo nem kevesebb, mint 73 figurát szerepeltet, 

igazi remekmű. Budapesten mutatta be 1896ban a milleneumi 
ünnepség keretében. Igazából ez volt az utolsó nagy sikere, mert 
az egyre romló egészségi állapota miatt, már egyre kevesebbet 
dolgozik, de annál több időt tölt különböző szanatóriumokban. 
1900ban halt meg, és a budapesti Műcsarnokban ravatolozták 
fel. A Kerepesi temetőben nyugszik.

A különleges sorsú és kivételes tehetségű asztalos inas vi
lághírű festőművész lett, akit nemcsak a magyar kultúra tisztel, 
hanem az egyetemes művészet is magáénak tudja.

A Múzeum életében a legnagyobb kihívás volt. Május 5én 
nyílt és két és fél hónapot tartott nyitva. Egy sor előkészületi 
munka várt megoldásra. Az öt termet át kellett meszelni bordó
ra (a harminc árnyalat egyikére). Teljes padlócserét végeztek. 
Európai szintű világítástechnika (az emberek félhomályban 
vannak, csak a tárgyak vannak megvilágítva). Nagy hangsúlyt 
fektettek a biztonságtechnikára: mozgás és füstérzékelőket, vi
deokamerás térfigyelő rendszert szereltek be. A kordon és a 
képek között infravörös függöny van. A teremőrök mellett egy 
fegyveres biztonsági csoport is felügyelte a látogatókat. Párátla
nító gépeket szereltek be, amelyek hűtik és szárítják a levegőt. 
A termek átlag 1314 fokos levegőjét 18ra kellett megemelni és 
tartani. Ez az európai szintű kiállító tárlat alkalmas lesz más ha
sonló rangú kiállítások szervezésére is. 50 ezer nézőre számítot
tak, amit jóval túlszárnyaltak. Az értékes kiállítás Csíkszeredá
ból Munkácsra került, a szerző, és a műgyűjtő szülővárosába.

Aki nem láthatta ezt a kiállítást, sajnálhatja, de vigasztalásul 
lapozza fel a fent említett két kötetes életrajzi regényt, vagy az 
ez alkalomra kiadott Munkácsy albumot.            Farkas Aladár

Munkácsy Mihály, 
a felejthetetlen festőművész
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

SZIASZTOK GYEREKEK !
A júniusi feladvány teljes megfejtése
Tekerőpataki: te, teke, teker, tekerő, erő, ő, pata, patak, pa
taki, aki, ki
Állomás: ál, áll, állom (pl. állom a szavamat), más, ás
Madáretető: ma, ad, madár, ár, etet, etető, tető, ár, ő
Fogadalomtétel: fog, foga, fogad, alom, fogadalom, lom, 
dal, dalom, tét, tétel, étel, el
Helyes megfejtést küldtek Jakab Melánia, Rácz       Andrea 
és Straff Barbara. 
Nyereményeiket a könyvtárban vehetik át.

Most pedig itt van a júliusi feladványunk!
KAKUKKTOJÁS! – Karikázd be a felsorolásba nem illő 
szót! Indokold meg a választásod!
Tölgy, hárs, fenyő, nyír, gesztenye,
Maroshévíz, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Borszék, 
Marosvásárhely
Zebra, zsiráf, oroszlán, elefánt, gazella, antilop,
Svájc, Norvégia, Németország, Zambia, Spanyolország, 
Portugália   

A feladvány megfejtését írjátok le egy lapra, nevetek
kel és osztályotokkal együtt, s dobjátok be a könyvtárban 
elhelyezett postaládába.

A helyes megoldást beküldők, valamint a kisorsolt 
nyertesek nevét a következő lapszámban olvashatjátok. 
JÓ SZÓRAKOZÁST!

Teleház támogatás
A Borszéki Ifjúsági Fórum 1.500,00 lej támogatást nyert 

pályázat útján a Hargita Megyei Tanácstól a helyi teleház 
fejlesztésére. Az összegből 4 drb. Windows XP operációs 
rendszert valamint 5 drb. számítógép asztalt vásároltunk.

A teleház szolgáltatásait naponta (hétfő – szombat) 
14,0020,00 óra között lehet igénybe venni.

•••
Románia Kerékpáros Körverseny

Az idén is megszervezték a kerékpáros körversenyt, im
már 44. alkalommal. Borszéken június 30án kerekeztek át, 
Maroshévízről indulva. A 132 kmes szakasz végét Piatra
Neamt jelentette. Újdonságként elmondhatjuk, hogy me
gyénket két személy képviselte, Novák Károly Eduárd, a 
Csíkszeredai Intersport SE versenyzője, aki összetettben az 
előkelő 4. helyen végzett, és Antal József Tekerőpatakról.

Igaz történet
    

A férfit Flemingnek hívták, szegény skót farmer volt. Egy napon, miközben valami megélhetést próbált szerezni 
a családjának, segélykiáltást hallott egy közeli mocsárból. Eldobta a szerszámait és odaszaladt a láphoz. Egy rémült 
fiút talált ott, derékig elmerülve a fekete iszapban, aki kiáltozva próbálta kiszabadítani magát. Fleming farmer meg
mentette a fiút a hosszú, borzalmas haláltól. Másnap egy díszes hintó gördült a skót szegényes portájára. Egy elegáns  
nemes ember szállt ki belőle és a megmentett fiú apjaként mutatkozott be.

– Szeretném megfizetni neked  mondta,  hogy megmentetted a fiam életét.
– Nem fogadhatok el fizetséget azért, amit tettem  válaszolta a skót farmer és egy legyintéssel elutasította az 

ajánlatot. Ekkor a farmer saját fia jelent meg a család viskójának ajtajában. 
– Ez a te fiad?  kérdezte a nemesember.
– Igen  válaszolta büszkén a farmer. 
– Akkor egyezzünk meg. Hadd biztosítsam neki azt az oktatást, amit az én fiam fog kapni. Ha a gyerek olyan, 

mint az apja, akkor bizonyosan olyan ember lesz belőle, akire mind a ketten büszkék leszünk. 
ÍGY IS LETT!

Fleming fia a legjobb iskolákba járt és mikor eljött az ideje, diplomát szerzett a StMary’ kórház orvosi karán Lon
donban, majd nemsokára az egész világ megismerte a nevét: ő volt a kiváló Sir Alexander Fleming, a penicillin fel
találója. Évekkel később, ugyanannak a nemesembernek a fia, aki megmenekült a mocsárból, tüdőgyulladást kapott. 

És ekkor mi mentette meg az életét? A penicillin!

Hogy hívták a nemesembert?

Lord Randolph Churchill.

És a fiát?

Sir Winston Churchill.


