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Borszéken is áthaladt az európai 
parlamenti választások karavánja. 
Szombat délután Borszéket is érintet
te választási körútján Frunda György 
RMDSzes szenátor, az európai parla
menti választások listavezetője. Vele 
tartott Tánczos Barna, a Szállításügyi 
Minisztérium államtitkára, Moldovan 
Iosif, a Nemzeti Urán Társaság vezér
igazgatója, Kovács Péter, az RMDSz  
ügyvezető alelnöke, Barti Tihamér, 
az RMDSz területi szervezetének 
kampányfőnöke. A találkozóra a vá
rosi Önkormányzat gyűléstermében 
került sor. Az EP képviselőjelölt rövi
den ismertette, hogy miért fontos ott 
lenni Bruxellben? Tánczos Barna a 
fiatalok szerepét ecsetelte, Moldovan 
Öcsi, Borszék szülötte a csapatmunka 
fontosságát hangsúlyozta.

Elsőként Mik József, alpolgármes
ter kért szót, és kérte, hogy az RMDSz 
álljon mellénk terveink megvalósítá
sában. Szóvá tette, hogy a Romaqua 
tetemes összegeket fizet Bukarestnek, 
amiből a város nem kap vissza sem

mit. Sajgó Ignác az elbliccelt privatizá
lást tette szóvá, illetve a bürokratikus 
engedélyeztetési rendszert. Bara Már
ton a város víz, csatorna és szemét
tározó hiányát sorolta. Véleménye 
szerint a város azért nem kap pénzt, 
mert nincs RMDSzes polgármestere. 
Portik László arra kérdezett rá, hogy 
az RMDSznek vannake tervei Bor
székkel kapcsolatosan? Vaida Valen
tin polgármester szintén segítséget 
kért, hogy Borszék újra  lábra álljon. 
Tervek léteznek, pályázatok szintén, 
de konkrét támogatásra van szükség.

Válaszában, Frunda György el
mondta, hogy a szavazatok elsősor
ban nem személyesen neki kellenek, 
hanem az erdélyi magyarságnak, 
mert őket akarja képviselni az Euró
pai Parlamentben. Borszék is kapott, 
és fog kapni pénzt: sportcsarnok, 
ANL lakások, víz, csatorna hálózat 
fejlesztésre. Naponta kell ostromolni 
a minisztereket, államtitkárokat, kép
viselőinket. 

Farkas Aladár

Frunda György 
Borszéken

A vers az Istenem
Itt-ott megcsuklik, aztán elsodor.
Ki írja, csak sodródó versfodor.

Fölösleges, hát félénk és oson
hazátlanul vidéken, városon.

Sértődött is, mint lázadó kamasz.
Sebezhető, mint tépett falragasz.

Az emberben a vers csak botladoz,
a költemény hasít fel távlatot.

Úgy felnyilall, mint prédás vadmadár
és megriasztja azt, ki arra jár.

Kibuggyan, mint vágott seben a vér.
Olyan halott, ki élni visszatér.

Átküzdi ő magát az emberen.
Gyümölcs, sugárból és sárból terem.

A testi vágynak tündér párlata,
tisztább gyönyörbe bódulsz általa.

Nem szennyez senkit, mert királyi vér
s ha megszeret, a sírodig kísér.

Kit cserben hagy, a hűtlen elhagyott
megbélyegzett, hord sárga csillagot.

Vallásom, balhitem, nagy intelem,
pokoljárás, a vers az Istenem.

2���. március �.���. március �.     
Kamenitzky Antal
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EUROPARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

Ebben a hónapban ismét urnák elé 
hív bennünket az állampolgári köte
lesség. Ezúttal is nagy a tét számunkra: 
lesze vagy nem képviseletünk az egye
sült Európa legfontosabb fórumán. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy ott, ahol egy 
egész kontinens ügyesbajos dolgairól 
döntenek hallathatjuke szavunkat, vagy 
csak közvetve, a magyarországi képvise
lőktől várhatjuk, hogy felszólaljanak ér
dekünkben. Arról pedig, hogy a román 
képviselők hogyan állnak ki jogainkért, 
igen meggyőző Leonard Orban jelenle
gi román uniós komisszár példája, aki a 
BabesBolyai egyetem kétnyelvűségében 
a szokásos román demagógiát használ
va átsiklott a lényegen és magyarázta a 
román politika bizonyítványát, hiszen a 
magyarokban van a baj, mindenük meg
van de mindig elégedetlenek.

Visszatérve a nemsokára esedékes 

parlamenti választásokra, sajnos ez 
az első választás lesz, amikor az er
délyi magyarságot sikerült megosz
tani. Az eddigi választásokon csak 
az volt a kérdés, hogy elegen elmen
neke szavazni magyar nemzetiségű 
polgártársaink, vagy nem. A mos
tani választásoknak azonban sok
kal nagyobb a tétje, ugyanis a MPSz 
nyomására Tőkés László független 
jelöltként indult, ámbár az RMDSz 
felajánlotta, hogy a Szövetség listá
jára teszi a püspököt. A pluralitás 

magában nem is volna baj, a baj az, hogy 
a választási küszöb miatt megtörténhet, 
hogy a megosztottság miatt sem a püs
pök, sem az RMDSz jelöltjei nem érik el 
a választási küszöböt, így képviselet nél
kül marad az erdélyi magyarság.

Az olvasóban feltevődik a kérdés, mit 
tehetek én, hiszen az erdélyi illetve romá
niai magyarság számát mintegy kétmilli
óra becsülik, én meg csak egy porszem 
vagyok ebben a nagy homoktengerben. 
Igenis tehet, hiszen az elmúlt választá
sok bebizonyították, hogy a magyarság 
köreiben is igen nagy az abszenteizmus, 
a magyaroknak csak mintegy harminc 
százaléka ment el szavazni. Ebből kitű
nik, hogy igenis tehet mindenki a saját 
és az erdélyi magyarság érdekében,  min
den becsületes magyarnak el kell mennie 
szavazni. Azt, hogy kire szavaz, mindenki 
tegye a saját lelkiismerete és meggyőző

dése szerint. Annyi azonban biztos, hogy 
a Szövetség, ha nehéz parlamenti és más 
küzdelem árán is, de bizonyított. Utakat 
építettek Székelyföldön, magyar isko
lák épültek újra, vagy létesültek, épül az 
ÉszakErdélyi autópálya, magyar nyelven 
működnek a közhivatalok és az igazság
szolgáltatás és még sorolhatnánk a meg
valósításokat. Tőkés püspökről  elmond
hatjuk, hogy egy karizmatikus személyi
ség, a román forradalom szimbóluma, de 
itt vége is, hiszem bármit kezdeménye
zett, annyira meredeken tette, hogy csak 
ellenszenvet és kemény ellenállást váltott 
ki a politikai körökben, legyenek azok 
bel vagy külföldiek. Remélem, nem vál
tok ki ellenszenvet a Tőkés szimpatizán
sok körében, de valamikor 199� tavaszán 
a televízióban, amit legalább kétmillión 
néztek, azt nyilatkozta, hogy most már 
békében akar élni és a híveivel foglalkoz
ni. Azóta sok tavasz eltelt a menyői dom
bok fölött (ott volt Tőkés pap amikor a 
fentieket mondta) és az elhangzott ígéret 
feledésbe merült.

A borszékieket sohasem jellemezte a 
nyájszellem, mindig is erős egyéniséggel 
rendelkező emberek lakták ezt a vidéket, 
így számukra a döntés csak a jó lehet, 
annyira azért bíztatok mindenkit, hogy 
menjen el szavazni, hiszen minden sza
vazat számít.   

Ivácsony József

Felújított temetőkert

Örömmel írunk a katolikus templom 
és környéke szépítéséről és a szolgálati 

lakás elkészültéről. Díszkövezték a temp
lom és a parókia udvarát. Szép székelyka

pus bejárata van a temetőnek, felújították 
a temetőkerítés egy részét.  A ravatalozó
ból egyenes út vezet az örök nyugvóhe
lyekre, nem kell kerülőt tenni a temetési 
meneteknek. Mindez nem valósulhatott 
volna meg a hívek, magánszemélyek 
és cégek, hathatós segítsége nélkül. Az 
alábbiakat illeti köszönet önzetlen segít
ségükért: Siklódi Ferenc, Mezei György, 
Mezei Norbert, Forró Ferenc, Bajkó An
tal, Meggyesi Károly, Vaszi Imre, Csergő 
Sándor, Fazakas Imre, Krisztián László, 
Sárpátki Rudolf, Simon Fülöp, Szász Gás
pár Ferenc, Köllő István, Mezei Péter, 
Eigel Ferenc mester és Balla Ferenc vala
mint Kolozsi Ferenc sofőrök, és természe
tesen mindazokat a magánszemélyeket 
és cégeket, akik adakoztak az egyház javá
ra. (Lehetséges, hogy a névsor nem teljes. 
Ezért szíves elnézésüket kérjük.) 

Siklódi Ferenc egyháztanácsos közlése 
alapján lejegyezte Kolbert Tünde
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 Dokumentumok Borszékről
A Borszéki Lobogó 191� augusztus 

�i, 2. számában olvashatták:
Fürdői visszhangok
Mi van kérem az ivlámpákkal??
Szívesen fizetjük a szén árát.
Ezelőtt egy évvel, a mult nyáron

noha félannyi vendég sem volt, mint most 
– minden csütörtök és vasárnap este han
gos, vidám csoportok keresték fel a Lobo
gó fürdő előtti vizmedenczét. És órákon át 
gyönyörködtek ama szép látványban, mit 
a természet és az emberi ész itt élvezetül 
nyujtott. A kis szökőkutból előtörő hatal
mas vizsugár, a víz színén ideoda szalad
gáló hullámok, a köröskörül zöld háttér 
és a kékes fényt szóró ivlámpa, együtte
sen mindenkiben a bámulat jóleső érzését 
keltették. És le lehetett az arcokról olvasni 
a szomoruságot, mikor 1� óra tájban ki
aludt az ivlámpa s az elébb még hangos 
vendégsereg hazafelé vette az utját.

Ez a mult nyáron volt. A mult nyá
ron, mikor félannyi vendég sem volt mint 

az idén. Az idén már ez is másként van. 
Nem égnek az ivlámpák. És nem égtek az 
egész szezon alatt egyszer sem. Hogy mi
ért nem? Azért mert az ivlámpákba szén 
kell (á 2� fillér) és ugy gondolja a tisztelt 
bérlő ur, ő biz senki kedvéért nem csinál 
felesleges kiadást. Hát ez igen szép a bér
lő ur szempontjából, de egészen másként 
fogjuk fel a dolgot mi. Mi, akik fizetjük 
a különböző díjakat, mi, akik fürdőven-
dégek vagyunk és nem nyerészkedő rész
vénytársaság. Vajjon mit gondol a tisztelt 
bérlő ur? Ilyen állapotok mellett hiszie, 
hogy a jövő nyáron is ily sokan leszünk, 
mint idén? Ojjé!... Törje egy kissé a fejét 
e dolgot illetőleg és vétesse üzembe az iv
lámpákat.

 Szivesen fizetjük a szén árát, akár 
minden estére.

 Mert mi azért igazán nem szenved
hetünk minden téren, hogy az a pár fil
lér az ő zsebében marad a többi pár fillér 
mellett. 

Gyöngéden illesd ...
Hazátlan felhők kéklő vándorútja
nagy ég, te messzi, parttalan,
a vágyainkat végtelenbe nyújtva
az Istent rejtsd el – hogyha van!!

Fáslizd puhán azúr kötésbe gyenge,
áttetsző testét meg ne sértsd!!
A szenvedés mindig hozzá esengne
s a gyilkos rákenné a vért.

Hadd fedje arcát éjszín felhő gyásza,
fülébe küldj patakzenét !
Kíváncsi, hogyha lesné, meg ne lássa !!
Gyöngéden illesd reszkető fejét !

Szitok ne bántsa, sértés, gyászos átok,
Kíméld, mert jó s gyámoltalan !!
Nevében mondd, hogy:: 

mindent megbocsátok !megbocsátok !!
Az Istent óvd az embertől – ha van !Istent óvd az embertől – ha van !! 

Kamenitzky Antal
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  Történelemóra

 Székely székek, szokások

 A székelyek nagy többsége a Szé
kelyföldön saját földjén élt. A történé
szek között sok vita dúlt egy időben ar
ról, hogy ezt a Székelyföldet a magyar 
királyoktól kapták az első székelyek, 
vagy sem. Végül is oda lyukadtak ki – 
bár nem mindenki ért ezzel egyet máig 
sem hogy a Székelyföld ősi juss, nem 
valamely királyi adományozás folytán 
került a székelyekhez. Ők maguk úgy 
tartják, hogy mindig ott éltek. Vagyis 
előbb foglalták el, semmint hogy kiala
kult volna a Magyar Királyság nevű in
tézményrendszer, az állam.

 Ahhoz, hogy a székelyek a maguk 
földjén viszonylagos nyugalomban, biz
tonságban és szervezettségben élhesse
nek, szükség volt olyan intézményekre, 
amelyek megkönnyítették a mindenna
pi életet, elejét vette a vitáknak, és min
denki számára átlátható mintát adott a 
hétköznapi élethez.

 A külső keretek, az életet szabályo
zó intézmények között legfontosabb az 
volt, amit SZÉKnek neveztek. Most ne 
a közismert és igen hasznos bútordarab
ra gondoljunk. Minden valószínűség 
szerint a székek még a pogány korban 
alakultak ki.

 A szó eredetéről is sokat vitáztak, 
össze is kapcsolták a SZÉKELY szóval, 
vagyis hogy a székely olyan embert je

lent, aki a SZÉKhez tartozik, azon „ül” 
vagyis él. Valószínűleg arról van szó, 
hogy miután a székelyek a régi időkben 
letelepedtek, és lassan felhagytak a no
mád életmóddal, a maguk területén „ül
tek”. A kifejezés tehát nem vonatkozott 
a bútordarabra, mégis utalt valamilyen 
állandóságra, helyben maradásra, ülés
re. Mellesleg a székely bírák is „széket 
ültek”. A háromszékiek – ez az elneve
zés is ide kapcsolódik – például még 
a 19. században is szabadtéri tanácsko
zó mezejükön kör alakban földbeásott 
sziklákon „székeken” ülve hozták dönté
seiket.

 Később aztán a „SZÉK” kifeje
zést használták a székelyek a latin 
COMITATIS vagyis megye, vármegye 
fogalomra is. El akartak különülni a ki
rályság kifejezéseitől, körükben az ősi 
pogány korokat idéző szavaknak na
gyobb súlyuk volt. Ezért a COMITATIS 
helyett a SEDES (szék) szót használták, 
így került bele a latinul írott hivatalos 
okmányokba is. Az 1���as évek végé
től már általánosan elterjedt a SEDES 
használata.

 A székelyek nagyon babonás em
berek voltak a régi időkben, és a hetes 
számnak különleges jelentőséget tulaj
donítottak. Ennek ellenére kezdetben 
csak öt székely szék létezett: Udvarhely, 

Csík, Maros, Háromszék, Aranyos. 
Udvarhelyszék idővel kettévált, Csík 
szintén. Háromszék meg éppen for
dítva, három kicsi székből állt össze 
eggyé. Marosszék is kettévált, csak Ara
nyos maradt magában. A székekhez 
többkevesebb falu tartozott, várossze
rű központtal. Sajátos intézményrend
szer biztosította a fennmaradásukat, a 
legősibb intézmény a NEMZETSÉGI 
BÍRÁK voltak. Ők voltak azok a tapasz
talt, idős férfiak (sohasem nők), akiket 
joggal „bölcsnek” nevezhettek.

 Ahol az emberek még nemzetsé
gekbe szerveződve (családközösségek) 
élik mindennapjaikat, ott minden fonto
sabb eseményről a nemzetségi tanács, 
gyűlés dönt. Minden ügy, ügylet a nyil
vánosság előtt zajlott. Bírónak lenni a 
székelyek között nem volt könnyű szó
rakozás. Volt ugyanis egy régi székely 
törvény, amely barbárságával fölülmúlt 
minden képzeletet. A törvény szerint a 
hamis bírót megnyúzták és a bőrét szal
mával kitömték !

 Ott volt még a „székes hadnagy” in
tézménye. Ő egy szék katonai vezetője 
volt. A székes bírák és székes hadnagy
ok mellett a döntéshozásnál ott voltak 
a köznép képviselői is, az „esküdtek”. 
Soha nem született olyan ítélet, amit 
az esküdtek többsége nem támogatott 
volna.

 A bíráskodással megbízott tiszt
ségviselők nem kaptak rendes fizetést, 
hanem a bírságokon osztoztak. Ez volt 
az egyetlen jövedelme a székes bírónak, 
székes hadnagynak. Az is előfordult – 
ez volt az árnyoldala a bíráskodásnak 
– hogy vastagon fogott a ceruza, a bír
ság igen magas volt.

 Az ítélkezés után a kimondott bír
ság összegét könyörtelenül behajtották. 
Elvették a család megtakarított pénzét, 
a székely örökséget, a földet is. Az igaz
ságot, az ítéletet és annak végrehajtását 
mindennél fontosabbnak tartották. De 
az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
az elvett javakat maga az elítélt nem de 
a családja, rokonai, nemzetsége később 
visszaválthatta, és ilyenkor már nem 
volt olyan szigorú a bírság, akár féláron 
is vissza válthatták tulajdonukat.

Nemere István, A székely nép törté
nete című könyve alapján közreadta: 

Ballai Erzsébet
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(Ősz Erzsike néni receptjeiből)

Tízper�es tésztaízper�es tésztaészta
Hozzávalók
 3 tojás, � evőkanál olaj, 8 evőka
nál cukor, 15 evőkanál liszt,  1 dl 
tej,  1 kiskanál szódapor vagy sü
tőpor, 3 evőkanál lekvár, 3 kanál 
pergelt dió.
A tojásból, olajból, cukorból, liszt
ből és tejből kavart tésztát készí
tünk. A szódaport/sütőport a liszt
hez vegyítjük. Forró sütőben süt
jük. Miután kihűlt, kettévágjuk és 
a lekvárral elkevert diót a két lap 
közé simítjuk. A következő glazúr
ral vonjuk be:
3 evőkanál vízből, 9 kanál cukor
ból és 5 dkg kakaóból 5� perc
nyi főzéssel bevonatot készítünk, 
melyhez miután levettük a láng
ról negyed tojásfehérjét keverünk 
(hogy szép fényes legyen).

Erdélyi saláta
1 kemény és 2 nyerstojássárgá
jából, 2 dl tejföllel vagy kefirrel 
(szána), só, bors, petrezselyem
zöld, 1 kiskanál tárkony, fél cit
rom levének hozzáadásával salá
taöntetet keverünk. Belevágunk: 
2 db felkockázott zöldpaprikát, 
�5 paradicsomot, sós vízben főtt 
krumplit vagy karfiolt.  Jól lehűt
ve fogyasztjuk.

Sajt saláta
3 főtt tojást, 2 főtt krumplit, 1�15 
dkg sajtot, 2 megtisztított almát  
kockára vagy laskára vágunk ( ad
hatunk hozzá paprikát, paradicso
mot is). Két tojássárgájából majo
nézt készítünk. Tejfölt, mustárt, 
sót, pici cukrot adunk hozzá. Az 
„anyagokat” összekeverjük. 

EGY ESŐS NAP BORSZÉKEN
Sajnos, már több mint harminc éve, 

minden november elsején ellátogatok 
Borszékre, a borszéki temetőbe.

Az idén is így tettem, egy csúnya 
szitáló esős délben érkeztem szülőváro
somba. A szomorú, álmosító idő ellené
re hirtelen olyasmit vettem észre, ami 
igencsak felkeltette éberségemet. Azt 
hittem, nem jó helyen járok, nem Bor
székre érkeztem. Azt hittem, merengé
seim közben átfutottam Borszéken, és 
valahol Moldvában vagyok. Előttem, 
bal felől egy otromba, sehová sem illő 
építmény meredezett, olyan rikító szí
nekben, hogy még Afrikában, a kaka
duk is rikoltva repültek volna fel róla. 
De mégis otthon voltam, mert láss cso
dát, a papagáj színű hombárral szem
ben ott állt az évszázados harangláb, 
egyike Borszék kevés műemlékeinek. 
Nem tudom, kié az az épület, azt sem, 
hogy vane építési engedélye, vagy ha 
van, ki engedélyezte ilyen formában 
és egy építészeti (és talán történelmi) 
műemlék mellé, annyit azonban tudok, 
hogy a jó ízlés teljes egészében hiány
zik a tulajdonosból, és ha van olyan, 
abból is, aki jóváhagyta. Ezek lennének 
a mai borszékiek, merengtem. Nem hi
szem, a földijeim mind jó ízlésű, jó ér
zésű emberek voltak, akik igyekeztek 
a táj, a környezet megvédésében egyet
érteni, építményeik, kerítéseik, kapuik 
sőt villáik is belesimultak a tájba, nem 
csúfították hivalkodóan környezetü

ket. Elmélkedésem csendes bosszúság
ba ment át, elgondoltam, nem elég az, 
hogy a Monarchia gyöngyszeméből 
egy haldokló hegyi település lett, most 
valaki (talán valakinek a hozzájárulásá
val) egy DélMoldvához sem illő kóce
rájjal csúfítja el.

Közben kiértem a temetőbe, ahol az 
őszi eső továbbra is szitált idegesítően, 
lehangolóan. A temető bejáratánál kelle
mes meglepetés fogadott. Új kerítés,  új 
kapu, a ravatalozó előtti tér és a kapasz
kodó ösvény szépen kitisztítva és újra
kövezve. Rövid látogatásom miatt nem 
tudtam meg, hogy ez kinek, kiknek az 
érdeme, de mindenesetre jólesett, hogy 
vannak olyanok is, akik igyekeznek szé
píteni ezt a szebb időket megért kisvá
rost. A korai napszak és a rossz idő mi
att nagyon kevesen voltak a máskor oly 
népes temetőben. Szüleim sírja mellett 
időzve, nem kellett sok mindenkinek 
visszaköszönnöm, mint máskor. Csak 
Lőrincz Pali sírköve köszönt időnként 
a másik sorból. Valamikor Palival is so
kat beszélgettünk Borszék sorsáról. Ter
vei, álmai voltak, amelyeket olyan lelke
sen tudott elmondani, hogy az ember 
szinte már látta is a megvalósításukat 
de sajnos nem tudta valóra váltani. De 
ő nem csak álmodozott, tett is a váro
sért. Ha máskor nem, halottak napján 
emlékezzünk rá, megérdemli.

Ivácsony József
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Szovátán rendezte idén a romániai fürdőturizmus patroná
tusa az éves összejövetelét, találkozóját, ahol természetesen az 
ilyen jellegű városok képviseltették magukat mind egy szálig.

Városunkat Bajkó Gyula és jómagam képviseltük, abban 
reménykedve, hogy minél több információval, tudnivalóval té
rünk haza.

A rendezvényen sokan, a turizmus berkeiben tevékenyke
dő, fontos személyek vettek részt, csak egyet említenék, Abdel 
Gaffar urat, aki a Turizmus Világszervezete részéről Európa és 
Közép Ázsia igazgatója ezen a téren.

Német, szlovák és osztrák szakemberek, egyesek több 1��, 
mások több 1� éves tapasztalatról beszéltek, arról hogy orszá
gukban milyen szintre emelték a természetes gyógykezelést, és 
mik a tendenciák, tervek a jövőre nézve.

Joachim Lieber az Európai Üdülővárosok Egyesületének 
elnöke (ESPA)  elmondta, hogy a németek, például szabadsá
gukat két – három részre osztják, 8�%a elhagyja az ország te
rületét, és a családdal együtt utazik Európába vagy világszerte, 
és legtöbben az internet segítségével keresnek szállást. Ámbár 
üdülési lehetőségük otthon számtalan és választékos, mégis 
szívesen elmennek más országok gyógyközpontjaiba pihenni, 
relaxálódni, érdekeltek más nemzetek konyhai szokásaiban. 
Romániában inkább Erdélyt keresik fel, Máramarost, Szebent 
vagy Temesvárt.

Szlovákiában egy egészségügyi egyesületben szervezked
tek, ennek 25 tagja van (25 üdülőtelep) két privatizáción ment 
végig az ország, az első nem bizonyult sikeresnek (az állam 2�% 
al volt részvényes), a második pedig sínre tette a gyógykezelést, 
magánkézbe kerültek a dolgok. Szlovákiában az Egészségügyi 
Minisztérium hatásköréhez tartoznak a gyógykezeléses termé
szeti kincsek, (borvíz, termálvíz, sósvíz, stb.) amely támogatja, 
segíti és felügyeli a munkájukat, mint valamikor nálunk.
Sikerük titka:  

Vízió és Koncepció
Befektetések: szálloda és kezelőbázisok építésében
Az EN ISO 9��1 minőségbiztosítási rendszer bevezetése
A munkások oktatása

Itt a konferencián mindenki arról beszélt, ezt a statisztikák 
is megerősítik, hogy Európa szerte egyre többen keresik fel 
az üdülő központokat, egyre többen igénylik a szolgáltatáso

kat (borvízfürdő, termálfürdő, mofetta, balneofizikoterápia, 
masszázs, stb.), ugye mindezek nem is hangzanak idegennek a 
borszékiak számára.

Csak zárójelben, el kell mondanom, hogy a rendezvényen 
részt vett Szováta polgármestere, mint jó házigazda, tőle tudtuk 
meg, mire fogja költeni a város azt a 2� millió eurót, amit össze
guberáltak (megnyertek) ilyenolyan pályázati lehetőséget ki
használva, csatorna és vízhálózat bővítés, utak, járdák felújítása, 
de a legfontosabbnak tartja Szováta szállási kapacitásának meg
duplázását, ami ma sem kevés. Ott építkeznek!?

Romániában is egyre több az érdeklődő, befektető ebben a 
turisztikai ágazatban, annál inkább, hogy már idéntől igényel
ni lehet uniós pénzeket (nem keveset) strukturális, kohéziós 
alapokból (Planul Operaţional Regional lásd www.regio.ro axa 
5). Tehát van lehetőség pénzre szert tenni: villák, szállodák, 
panziók tatarozására és bővítésére. Sok pénzt kaphatnak, akik  
gyógykezelő bázisokkal rendelkeznek, ennek korszerűsítésére, 
bővítésére. De csak azok jogosultak, akik jelen pillanatban mű
ködőképesek. Sajnos Borszék, legalábbis ami az üdültetést ille
ti, nem pályázhat, mivel itt nem létezik semmiféle tevékenység 
gyógykezelési téren, de valamilyen szinten van turizmus, és ezt 
ki is kellene használni !

Még van remény, mindig van remény, mert ha sikerül össze
hozni egy kisebb kezelőbázist, ami majd működik 1 évet, akkor 
nagy esély van rá, hogy pályázat segítségével anyagi források
hoz jussunk bővítésre, korszerűsítésre. Az út hosszú, de járható, 
viszont ehhez egy nagyon hatékony munka, kemény hozzáál
lás és utánajárás szükséges. Semmiképp nem várhatjuk tovább, 
hogy „felfedezzenek” mások, hiszen ma is ezt várjuk, és sajnos 
itt az eredmény. Kicsinyesek, sőt törpék lettünk, ezt az állapotot 
meg kell szüntetni és a gyógykezelés visszaállítását Borszéken, 
nem szabad többé „TABU”ként kezelni. Mindennek ára van, 
így ennek is, és ez az összefogásunk erején  is múlik.

Mint említettem, a tapasztalat az, hogy érdemes tenni, jöve
delmező, másfajta munkahelyi lehetőség is kínálódik. Fejlődést, 
JÓLÉTET biztosíthat Borszéken, főleg itt, ahol ne feledjük el, 
valamikor nemzetközi balneológiai konferenciát is szerveztek, 
ma meg semmit. Hogy is van ez az egész?

Tegyünk hogy legyen. Másoknak sikerült!
Borszék, 2007. november 10.   Szabó Tibor

Gyógyturizmus és tőzsde

Megjelent a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Irodalmi Kör 
második közös kötete. Olvasóinknak már beszámoltunk az irodal-
mi körnek a borszéki könyvtárban tett látogatásáról, valamint arról 
is, hogy ez év májusában a Források szerkesztősége és munkatársai 
Gyergyószentmiklóson vendégeskedtek, mint    kör meghívottjai.

A Találkozások  „szerény gyűjteményes kötet [ ...] mellyel egy 
1962. októbere óta,   45 éve hosszabb megszakítások nélkül műkö-
dő önképző kör tagjai próbálnak a 100 éves város előtt tisztelegni.” 
olvashatjuk Bajna György előszavában. A kötetben helyet kaptak 
a  Kamnitzky Antal versei is, nem csak a tiszteletbeli tagság, de a 
történelmi együvé tartozás okán is. A kötet szerzői nem ismeretle-
nek a borszéki olvasók előtt, legtöbbjük írásaival már találkoztunk 
a Hargita Népe, valamint a Hargita Kalendárium oldalain. Sokan 
közülük többkötetes írók. A Találkozások élvezetes olvasmány, érde-
mes fellapozni. Megtalálható a borszéki városi könyvtárban is.

Kolbert Tünde

 Találkozások
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Életutak sorozat
Bajkó Feren� életútja

Bajkó Ferenc 19��ben Borszéken született. A nyáron, a 6� 
évesek kortárs találkozóján ismertem meg. Szíves engedelmé
vel megosztom olvasóinkkal a tőle és róla kapott információ
kat. 3� éve nős. Felesége nyugdíjazott rajztanárnő. Két gyermek 
apja. A lánya közgazdász és szaktantárgyakat tanít a margittai 
Octavian Goga Nemzeti Főgimnáziumban. A fia mérnöki ké
pesítést szerzett energetikából és az egyetem után elvégezte 
az informatikát is. Több könyvnek a technikai szerkesztője. Je
lenleg mesterképzőt végez. Bajkó Ferenc az általános iskoláját 
Borszéken végezte, utána a maroshévízi „Vasile Roaită” vegyes 
középiskolában tanult,  reál szakon. Itt is érettségizett. Akkor 
kezdett el írogatni verseket és közreműködni az „Utunk“ Már
ki Zoltán költő által vezetett „Levélváltás“ rovatával. 1965ben, 
az érettségi előtt álló fiatalember, négy alkalommal „vált leve
let. Az Utunk 1965 január 29, május 28, október 22 és decem
ber 21 számában Márki Zoltán egyengeti a kezdő költő útjait. 
Gyerekkorában könnyen elsajátította a román nyelvet. Akko
riban Borszéken nagyon sok ember üdült és mivel villában 
laktak, először az 1es villában (valamikor a Bajkó Gergely 
tulajdona volt), azután a ��ben, vagyis a Szentpáli villában, le
hetősége adódott hogy a román nyelv „ráragadjon. Sokat olvas 
magyarul, de románul is. Visszaemlékszik hogy az első román 
szerző aki a kezébe került, Radu Tudoran volt, akinek „Da
gadó vitorlákkal című regényét V. osztályos fejjel eredetiben 
olvasta. Az 5�es években, még nem volt TV, először csak a 
„difuzort vezették be, azután jött a Rádió és csak a középiskola 
éveiben (19611965 között) „fertőzte meg a Televízió, tehát ol
vasásra bőven volt lehetősége. Ma román nyelven anyanyelvi 
szinten beszél, ír és olvas. Hisz ez a szakmája, ezt tanítja. Mind
végig az elsők között volt, de mivel nem érzett vonzalmat a 
reáltantárgyak fele, Honciug Tiberiu Maroshévízre kinevezett 
középiskolai romántanár javaslatára beiratkozik a kolozsvári 
„BabeşBolyai“ Egyetem filológia szakára, amelyet 19��ben 
végez el, mint román és magyar szakos tanár. A didaktikai fo
kozatokat letette, majd 2���ben elvégezte a mesteri fokozatot 
is. Az egyetem után két évet a Bihar megyei Szentlázáron dol
gozott, majd hat évet Genyétén. Ez idő alatt  általános iskolai 
tanár, de iskolai könyvtáros is volt. Ez a nyolc év csak román 
környezetben telt el. Minden fiatal kezdő tanárnak szüksé
ges lenne egy pár gyakorlati évre mielőtt „becseppenne“ egy 
nevezetes középiskolába. A baj a tanügyben itt kezdődik, a 
fiatal tanerők gyakorlati és metodikai felkészültsége nagyon 
hiányos. Jó tanárnak lenni tehetség, pedagógiai felkészültség 
és sok gyakorlat kérdése. Nem mindenki alkalmas erre a szak
mára. 19�9ben versenyvizsgázik, kihelyezést kap Margittára 
és betölti az Elméleti középiskola pionírszervezetének egység
parancsnoki tisztségét. Két évig becsületesen végzi munkáját, 
amikor a középiskola szétválik az általános iskolától és egy 
új épületbe költözik, Kőolajipari középiskola néven. Bajkó Fe
renc, pártvonalon, megkapja a KISZ szervezet irányításának 
feladatát, majd 1981től kinevezik a középiskola nevelési prob
lémáiért felelős aligazgatójává, amely feladatot 9 évig lát el, 
az 1989es decemberi változásokig. 19�9től Margittán tanít 
román nyelvet és irodalmat. Kezdetben az Ipari Líceumban, 
majd az  Octavian Goga Iskolaközpontban, ami később Nem
zeti Főgimnázium lett. Ez idő alatt vezette az iskola szatirikus 

lapját, a Kaktuszt. Az osztályfőnökök módszertani körét is irá
nyította éveken át, illetve a román szakos tanárok katedrafőnö
ke volt. 199�ben az „új hatalom“ ismét igényt tart menedzseri 
képességeire és kinevezik aligazgatónak. 199�2��� között, 13 
éven át, az iskola aligazgatójaként működött, és  ebben a minő
ségben tagja volt az iskola vezetőtanácsának is. 2���től tanít 
az aradi „Vasile Goldiş“ magánegyetem margittai kirendeltsé
gén mint egyetemi adjunktus. 28 szakcikke, tanulmánya jelent 
meg különböző folyóiratokban, könyvekben. Több könyvnek 
társszerzője. Munkájáért, és szétágazó tevékenységéért 11 
különböző kitüntetésben részesült. Csak az utolsót említem: 
Kiváló oklevél, amit a szakminisztérium adott tevékenysége 
elismeréseként. Ez 2�%os plusz fizetést is jelent egy éven át. 
2��� őszén részt vesz egy versenyvizsgán és a megyei tanfel
ügyelőség kinevezi a román nyelv és irodalom módszertani 
irányítójává, vagyis mint metodista a fokozati vizsgákra jelent
kező tanárok szakellenőre. 

Román nyelvre tanítani magyar gyerekeket nem rózsás 
feladat. Szükséges lenne ha a román nyelvet más módszertan 
szerint tanítanák, vagyis mint idegen nyelvet. De vajon mikor 
lesz rá politikai akarat? Mert az kell, egyébként kit érdekel, 
hogy tanár, gyerek és szülő egyaránt szenved a jelenlegi hely
zetben?

A magyar anyanyelvű végzős tanulók román érettségin 
és felmérő vizsgán vagy egységes dolgozatán elért gyenge 
eredményei arra késztetik a szülőket, legalábbis Bihar megyé
ben, hogy román osztályba, vagy akár magyarországi iskolába 
járassák utódaikat. Ha a politikum nem, vagy későn reagál, 
lép a polgár: „Áthordjuk a gyereket, oszt jónapot! Margitta 2� 
kmre van a határtól, de Székelyhíd, Érmihályfalva, vagy Bors 
csak pár kilométerre. A gyerek reggeli oda, délutáni vissza
fuvarozása nem kerül többe, mint a különórák díja és nincs 
idegeskedés. A székelyföldi szülőnek még rosszabb a helyzete, 
mert nincs hova „áthordani a gyereket. Aki román iskolában 
járt, gyakorlatilag elveszett a magyar társadalom számára. Az 
már nem tud, és nem is olvas magyar újságot, nem jár magyar 
színházba, sőt még tévében is inkább a román adásokat nézi, 
és ha gyerekei lesznek, nagy valószínűséggel azokat is román 
iskolába fogja íratni. Így szüntetjük meg önmagunkat, min
den felső nyomás nélkül, intézményeinket. Véleményem sze
rint kissé több erőfeszítéssel ugyan, mint ha idegen nyelvként 
tanulnánk, de így is meg kell tanulni a románt. Igazolja az a 
kétharmad rész, amely átment az érettségin. Tanulni kell tehát 
és nem külföld felé pislogni, mert ott is tudni kell egy idegen 
nyelvet. Az angolt se könnyebb megtanulni, mint a románt ide
haza, ahol van alkalom a gyakorlásra.

Íme dióhéjban egy borszéki ember portréja, aki innen ��� 
kmre sem hozott szégyent szülőfalujára és egész életét egy lap
ra tette fel: a fiatalok nevelésére. Ezért is búcsúzóul hozzájuk 
szól, Agatha Christie szavaival: „Mit értenek legtöbben azon, 
hogy fiatal? Valami ártatlant, gyámoltalant, tehetetlent. Pedig 
a fiatalság nem ilyen! A fiatalság nyers, erős, hatalmas... igen... 
és kegyetlen! És még valami... A fiatalság sebezhető!”

Kívánunk további kitartást, munkakedvet és sikerekben 
gazdag éveket.       
  Farkas Aladár
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely
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Elhalálozások-Decese
Rugină Aspazia         10.09.1936-09.11.2007
Mezei Mária             18.03.1933-11.11.2007

Szépen havaz, igazi telünk van novemberben az idén. A ha
vazásról az embernek akaratlanul is a karácsony, a régi havas 
karácsonyok jutnak az eszébe, onnan pedig csak egy lépés és 
máris az advent ugrik be, hiszen novemberben megkezdődik a 
megtisztulás, a krisztusvárás ideje.

Milyen szépek is voltak azok a havasjeges adventek. Való 
igaz, hogy az idő mindent megszépít és az is, hogy ami fiatalabb 
korunkban történt az szinte kivétel nélkül mind megszépül.

Mert igaz, hogy tiszta gyermeki lelkünk el volt telve a meg
újulás, Krisztus urunk születésének várásával, de az adventi 
hajnali misékre nem csak a fenti okok miatt mentünk el. Volt 
ennek az időszaknak egy igen érdekes vonzata, mégpedig az, 
hogy igen közel volt a házszentelésekhez, a házszentelés pedig 
pénzkeresettel járt. Abban az időben Rácz György plébános 
úr a ministrálások számának arányában vitte a gyerekeket 
házszentelni, na meg a beosztások és fizetések is annak arányá

ban voltak. Arra emlékszem, hogy egy főcsengettyűs �5, míg 
egy összekötő 35 lejt kapott egy napért (egy kenyér négy lej 
volt). Na de térjünk vissza az adventhez. Ezeken a hajnali misé
ken különösen a Kerek vonzatában élő gyerekek voltak előny
ben. Érdekes módon a mi korosztályunk volt a „legbuzgóbb”. 
Már másodikharmadikos korunkban, mikor a hajnali misére 
igyekeztem, láttam, hogy a fehér hóban mozognak, amott jön 
Birman Feri bátyjával, Misivel, a Kerek sarkából meg előbukkan 
Kolbert Jóska. A jéghideg sekrestyében már várt a plébános, aki 
akárcsak mi, a nagykabátra vette fel a miseruhát. Érdekes mó
don, bár a mise szinte egy órát tartott, egyikünk sem didergett. 
Ma sem tudom, hogy az áhítat vagy csak gyorsabban működő 
érrendszerünk tette, de mindig kipirosodva jókedvűen hagytuk 
el a templomot. Hazafelé szökdécselve, olykor hócsatákat vívva 
mentünk és számolgattuk, kinek hány főcsengettyüsi, összekö
tői, vagy vidimuszi napja lesz.       Ivácsony József  

AZ ADVENTRŐL MÁSKÉPP


