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Bakos Balázs borszéki plébános:

– Szeretett jó testvérek! Megköszönjük a Mindenható Istennek, 
hogy a főpásztor felszentelte újonnan épített templomunkat, 
Isten fizesse. Megköszönöm a Polgármesteri Hivatal támoga-

tását, élén Mik József polgármester úrral - hiszen olyan sokat 
tettek e templom érdekében, hogyha nem támogatnak, akkor 
nem lett volna itt új templom. Ugyanakkor megköszönöm a 
Hargita Megyei Tanács támogatását, élén Borboly Csabával, 
Kurkó Gyárfásnak, aki szintén nagyon sokat segített, a temp-
lom fedélzetét-, mind a ravatalozó, mind a fenti templomra és 
a szolgálati lakásra is a fedelet ő biztosította, és még sok más 
egyebet. Valamint megköszönöm a Romaqua borvíz töltőde 
vezetőségének, Radu Lazaroiu igazgatónak a nagy támogatását, 
valamint a Romaqua szervíznek, közöttük Botan Emil, Platon 
Emanuelnek, ugyanakkor Balla Ferencnek, aki oly sokat tett e 
templom ügyéért, Fokt Antalnak, aki a templomszentelés ün-
nepségére biztosította az ünneplők megvendégeléséhez a kis 
agapét, a bort a dunaföldvári hívek adományozták. A jelenlévők 

közül, akik szintén a templom ablakait ajándékozták, a Tallósi 
Egyházközségnek Felvidékről, Magyarországról, Zákányszék-
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Első vasárnapi misén imádkozhattak együtt február 16-
án Borszéken a hívek, akik az egyházkerület egyetlen 
Lourdes-i Szűzanyának épített templomot ekként bir-
tokba vették. Az Alsóborszéken újonnan avatott temp-
lomot 11-én szentelte fel dr. Jakubinyi György érsek, a 
rítust pedig kulturális ünnepségsorozattal egybekötött 
Lourdes-i kilenced előzte meg.

A kápolnaszentelési ünnepségsorozatban Borszék 
testvértelepüléseinek küldöttségei is jelen voltak, 
koncelebrálási műveletekben is, melyben minden idekö-
tődő lelki atya jelen volt.

Az alábbiakban a felszentelési ünnepen elhangzottakat 
tesszük közzé: Bakos Balázs borszéki plébános, Mik József 
borszéki polgármester, Borboly Csaba Hargita megyei ta-
nácselnök és a templomot szentelő dr. Jakubinyi György 
érseknek az egybegyültekhez  intézett beszédét. 

Minden kedves hölgy olvasónknak kellemes, napfényes, boldog nőnapot kívánunk!
Mik József, polgármester és Benkes Zsolt, alpolgármester 



Források XVIII./2. szám2. oldal

ről, a csallóközi hívek szintén a Felvidékről, a svájci adakozók 
is jelen vannak hárman, de a kolozsvári főesperesnek is köszön-
jük, amit tettek. A csillár adományozójának, Nemes Rozáliának 
és családjának, ugyanakkor megköszönöm az egyházközség hí-
veinek az ünnepségsorozat alkalmával a sok tésztaneműt, ami-
vel elhalmoztak bennünket, hiszen a szentegyházi gyerekeket és 
minden vendégünket az ők süteményeivel kínáltuk. Köszönet 
Péter Tibornak, aki a templomépítés alatt a munkásoknak tiszta 
ingyen szolgáltatta a napi eledelt, mindazoknak, akik kivették 
az építésből a részüket, a takarításban segédkező híveimnek, 
mindenkinek, akik határon innen és túlról jöttek. A hangosító 
berendezést egy magyarországi háromfős orvos csoport ajándé-
kozta. Ambrus Tibor Dunaszerdahelyről a szolgálatával az ün-
nepi asztalhoz járult hozzá. Megköszönöm az énekkarnak, aki 
olyan buzgón készült, hogy felemelő legyen az ünnep, és nem 
szabad megfeledkeznem az én munkatársamról: Balázs Tibor 
kántor úrról. Minden ügyvitelt ő járt ki, nélküle nem készült 
volna el a templom - és kedves nejének. A templom tervezőjének, 
Kovács Gézának, aki az épület formáját díjmentesen tervezte 
meg, Isten fizesse és áldja meg a jóra törekvését. Ha valakit ki ta-
láltam felejteni, bocsássanak meg, mindenkinek hála, köszönet. 

Mik József, Borszék polgármestere:
– Az öröm ünnepe van ma Borszéken, hisz sikerült megépíte-
nünk ezt a szép kápolnát. És az öröm ünnepei voltak az elmúlt 
napok Borszéken, mikor együtt jöhettünk át a kultúrotthonból 
és nézhettük meg a szép előadásokat itt a kápolnánkban. Az 
elmúlt hónapok során, míg a kápolna épült, sokan kérdezték: 
„Hogy tudtok nekifogni Borszéken ilyen nehéz időkben temp-
lomot építeni?”  Ilyenkor eszembe jut Böjte Csaba gondolata, 
szombaton együtt hallhattuk itt a szentmisén: „Merjünk ösz-
szefogni! Merjünk közösség lenni, és merjük megoldani a prob-
lémákat!” Én úgy érzem, hogy Borszék közössége újra össze 
tudott fogni, és követve az elődei példáját, akik valamivel több, 
mint 100 évvel ezelőtt összefogásból, adományokból templomot 
tudtak építeni Felsőborszéken, ugyanígy most is a borszéki em-
berek és azok, akik adománnyal segítettek, megtudtuk újra ezt 
csinálni. Én azt érzem, hogy Borszéken egy erős közösség van 
kialakulóban, amely bizonyított, amely templomot tudott építe-
ni, és amely várost képes építeni, várost képes újraépíteni. Szük-

ség volt erre a kápolnára, hiszen a régi, ugye, már több mint 
100 éves, szűk is volt, kellett egy nagyobb templom, és szükség 
volt arra, hogy az időseink, akiknek már nehéz volt felmenni 
Felsőborszékre a dombon, ide el tudjanak járni szentmisé-
re. Élve Márton István gödemesterházi plébános úr szavaival, 
„nem elég templomot építeni, hanem el is kell jönni, imádkoz-
ni”, és itt gondolok elsősorban a fiatalokra, a gyerekekre, hiszen 
ők azok, itt tovább fognak járni, és az ő unokáik és dédunokáik. 
Én szeretném megköszönni a megyei önkormányzatnak, külö-
nösképpen Borboly Csaba elnök úrnak a segítséget, ugyanak-
kor a testvértelepüléseink egyházközösségeinek a támogatást, 
a vállalkozóknak, borszékieknek és nem borszékieknek, és 
különösképpen szeretném kiemelni Sándor Pongrácz gyergyó-
szentmiklósi vállalkozót, aki a kezelőközpontunkat is építi, és 
segített az alap munkálatainál, de az oldalfal munkálatainál is. 
És köszönöm a borszéki híveknek, és az idegenben lévő hívek-
nek a támogatást. Büszkék vagyunk arra, hogy a borszéki ön-
kormányzat tudta támogatni a templomot, és büszkék vagyunk 
arra, hogy elődeinkhez híven igenis újra bizonyítottunk. Én kí-
vánom, hogy ez a templom ünnepnapokkor és vasárnapokkor 
tele legyen. Azoknak, akik támogattak, kívánom, hogy a Jóisten 
százszor térítse ugyanezt vissza.
Borboly Csaba megyei tanácselnök:

– A mai nappal erősebb lett az egyház, erősebb lett a nemzet és 
erősebb lett a borszéki közösség. Azt gondolom, hogy nem csak 
jövője van a borszéki közösségnek, hanem jelene is van, és a me-
gyénknek itt az északi részében igenis nagyon fontos, hogy erős 
közösségeink legyenek. Erős tud lenni ez a közösség a jelenben 
és a jövőben is. Mert ott, ahol van hit, ahol van ragaszkodás, 
ahol tudják az emberek a dolgok lényegét, ott igenis van remény.

folyatás az 1. oldalról

    » Első borszéki misE az EgyházkErülEt EgyEtlEn lourdEs-i kápolnájában «
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    » Első borszéki misE az EgyházkErülEt EgyEtlEn lourdEs-i kápolnájában «

» tEmplomszEntElés «
Nagyapáink s nagyanyáink szemé-

ben biztatás kell legyen: a templomot nem 
hagytuk, sőt, mikor a meglévő kicsinek bi-
zonyult, volt erőnk újat  építeni!  A temp-
lomszentelés ünnepe, a tulajdonképpeni 
szentelési misét megelőző rendezvények, 
hisszük, örökre megmaradnak azok em-
lékezetében, akik ennek a nem minden-
napi eseménynek részesei,tanui lehettek. 
Már a Lourdes-i kilenced idején kicsinek 
bizonyult a kultúrotthon, mely másfél éven, a templom (ká-
polnának indult, de hála Istennek  templom lett belőle)  építése 
alatt az ima háza volt, ahol a szentmisék alatt a hívek Istenhez 
fordulhattak, lelküket művelhették a szó szoros értelmében. 
Mondom, kicsi volt az épület vagy nagyon sokan voltunk. Az 
előtér, a nyugdíjasok klubja, de még az emeletre vezető lépcsők 
is tömve voltak a hívekkel. Ezen a tömegen hullámzott át az 
ima, a szentének minden alkalommal. Az esemény jelentősé-
gét azok is átérezték, akik különben nem rendszeres templom-
látogatók. Bizonyosan nem csalódtak, mert a meghívott plé-
bánosok igehirdetése hívőnek, keresőnek, de akár hitetlennek 
is utat mutatott. Emlékezzünk csak a mindennapi búzakenyér 
és lélek kenyeréről, a szertet hatalmáról  szóló prédikációkra, 
vagy Bőjte atya a Szűzanyát követendő példaként elénk állító 
igehirdetésére! Ezekben a napokban igazán megvolt nem csak 

a mindennapi kenyerünk, de lelkünk nagy 
lakomája is, amit a 14-i templomszente-
lés koronázott meg. “Örömteli fény, örök 
Atya szép ragyogása” - szólt az ének és 
fény árasztotta el az új templomot és a szí-
veket.  Dr. Jakubinyi György érsek felszen-
telte templomunkat, igehirdetése pedig 
valóságos vallástörténeti nagylecke volt az 
Isten házáról és annak szerepéről. 

A rendezvénysorozat minden mozza-
nata megérne egy-egy külön írást, méltatást. Csak röviden: a 
szentegyházi Gyermek  Filharmónia ismét elbűvölt. A Szűz-
anya tiszteletére felszentelésre váró templomban gyönyörűen 
hangzott a “Boldogasszony Anyánk, égi nagy Pátrónánk”, de 
mindegyik dal, amit előadtak. A marosvásárhelyi Mustármag 
Énekegyüttes Márton Áron tiszteletére összeállított műsorát 
mindenki megkönnyezte. A hazai Czifrasarok is kitett magá-
ért, vastaps jutalmazta fellépésüket. Bartalis Lajos nagy átélés-
sel és őszinteséggel tolmácsolta az alkalomhoz illő verseket.

Írásom, bevallom, nagyon szubjektív és részleges beszá-
moló a templomszentelésről, amely meggyőződésem szerint 
Borszék jelenkori történelmének egyik legszebb, magasztos 
eseménye. Szerencsésnek érzem magam, hogy megértem, 
megéltem.

// Kolbert Tünde

 Van remény abban, hogy együtt, egymásért, közösen lehet ten-
ni és lehet menni előre. A felebaráti szeretet az, amit mindany-
nyian megérezhetünk, megtapasztalhatunk a szentmiséken az 
Isten házában végzett szolgáltatások révén, hozzájárulhat az 
életünk teljességéhez. Abban bízom, hogy itt Alsóborszéken, 
egész Borszéken, Székelyföldön a vallásosság, a hit megtartó erő 
számunkra. Mindannyiuknak  jó egészséget, kitartást kívánok !
Dr. Jakubinyi György érsek
– Krisztusban kedves testvéreim! Csatlakozom a plébános úr 
köszöntéséhez, megköszönjük a Jóistennek, a Lourdes-i Boldog-
asszonynak, hogy itt, ma felszentelhettem Alsóborszéken,  Isten 
dicsőségére és a  Lourdes-i Boldogasszonynak felajánlott temp-
lomot. De a köszöntésekből-köszönésekből valaki kimaradt: a 

plébános úr. Az a sok jó, jóakarat, buzgóság, ami Bennetek van, 
és aminek eredménye itt amit ma felszentelhettem, nem tud-
tak volna együttműködni, ha nincs valaki, aki élükre áll, aki ezt 
a sok jóakaratot egybefogja. Természetes, hogy ez a közösség 
lelki atyja kell legyen. Isten fizesse neki, Isten fizesse minden-
kinek ezt a sok jóakaratot, akár pénzbeli adománnyal, önkén-
tes munkával, vagy imádsággal hozzájárult ahhoz, hogy ma itt 
templomszentelést ünnepelhettünk! Úgyhogy a jelenlévőknek 
és otthon maradtaknak és távollevőknek is, most mindannyian 
fogadjátok az áldást!

Kapcsolódó:
közel 100 helyszíni dokumentumfotó a felszentelési szertar-

tásról - Borszék Város hivatalos Facebook-oldalán

„Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, a nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát.”

Reményik Sándor
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» intErjú sárpátki tamással: „borszék Egy 
csodálatos hEly” «

Biztatja a kis székely hokisokat, 
és elárulja:   nem   nézi soha a ko-
rongot. Sárpátki Tamás válogatott 
magyar/borszéki jégkorongozót 
kérdeztük.

Magyar bajnoki mérkőzések 
zajlanak éppen, Sárpátki Tamás 
csapata a   székesfehérvári sapa fe-
hérvár AV19.

Nemrég a Magyarország felnőtt válogatottba való beválo-
gatásáról tudósítottunk, de az interjúnkban ő maga érdekelt. 
Egy borszéki fiú, akire büszkék vagyunk, akinek drukkolunk 
hónapok óta, amióta felfedeztük az eredményeit és szívünkbe 
fogadtuk.

Sárpátki Tamás nem kerülgette a válaszokat.

Mióta hokizik, hogyan kezdődött?
SÁRPÁTKI TAMÁS: – 4 éves lehettem amikor először jégre 
léptem, de akkor még csak egy széket tologattam körbe-körbe. 
A szüleim ismerték Daradics András edző urat, aki ajánlotta, 
hogy járjak hokizni és gondolom a szüleim elfogadták ezt az 
ajánlatot, mivel most nem tartanék itt ahol most tartok.
Mit adott Csíkszereda?
– Csíkszeredában születtem és ott éltünk a családommal 15 
évig, szóval sok értékes embernek köszönhetek rengeteg min-
dent Szeredából, mind a jégkorong, mind az élet terén.
Mit jelent Borszék?
– Borszék a szüleim szülővárosa, pici korom óta itt vakáci-
óztam a nagyszüleimnél, már akkor meg szerettem azt a he-
lyet. Most, hogy a szüleim oda visszaköltöztek rájöttem, hogy 
Borszék egy csodálatos hely, ahol mindig jól érzem magam. 
Unokatestvéreim és a drága húgom által már barátokra leltem 
és örömmel kísérem a fejlődését – ugyanakkor örülök, hogy 
csapatom fő támogatója a borszéki gyár partnere, tehát itt is-
merik Borszéket.
Fizetett profi játékos. Mivel jár ez?
– Ebben az a legjobb, hogy azt csinálhatok, amit igazán szere-
tek és az eddig befektetett munkám, ami, tegyük hozzá, hogy 
a családom nélkül nem valósulhatott volna meg, kezd megté-
rülni.
Milyen érzés volt beütni a korongot a világbajnoki döntő-
ben?  (szerk. megj.: 2013 decembere)
– A világbajnokságon minden egyes jégre lépés nagyon jó 
érzéssel töltött el, főleg, ha gólt is lőtt a sorunk. Én személy 
szerint két gólt lőttem,ami lehetett volna több is, viszont egy 
cél lebegett mindenki szeme előtt, ami a világbajnokság meg-

nyerése volt és ezt teljesítettük. Erre egész életünkben büszkék 
leszünk.
Mit remél a felnőtt edzőtábortól?  
– Mindenképp tudom, hogy egy nagy lehetőseg számomra ez 
a behívás. A célom az, hogy eleget tudjak tenni a követelmé-
nyeknek és kihozzam magamból a maximumot. Nagy öröm 
számomra, hogy olyan játékosokkal lehetek egy csapatban, 
akik gyerekkoromban példaképeim voltak, most pedig együtt 
játszhatok velük és tanulhatok tőlük.
Mi a legfontosabb szabály, amit megtanult a hokiban?
– A hoki egy nagyon gyors sportág, amiben másodpercek, 
tizedmásodpercek alatt történnek dolog és megtanultam, ha 
nincs fent a fejed akkor könnyen elüthetnek és megsérülhetsz. 
Ezt személyes tapasztalatból mondom, mivel egy cseh csapat 
ellen vittem a korongot és lent volt a fejem, aztán ami ezután 
történt arra már nem is emlékszem, mert az ellenfél játékosa 
elütött. Viszont amikor már magamhoz tértem  megfogadtam, 
hogy többet nem fogom a korongot nézni.
Mi a legfontosabb tanulság, amire a hoki megtanította az 
életben való eligazodáshoz?
– A hoki megtanított, hogy nem számít hányszor kerülsz a 
földre/jégre, fel kell állni és menni kell tovább.
Ki a hokis példaképe?
– A példaképem Patrick Kane, aki az észak-amerikai profi jég-
korongligában (NHL) játszik méghozzá a kedvenc csapatom-
ban a Chicagóban.
Szokott székelyként bemutatkozni? Milyen tapasztalata 
van, ki hogyan reagál?
– Sosem fogom elfelejteni, hogy csíkszeredai nevelés vagyok 
tehát székely vagyok és boldog vagyok, hogy ilyen jó helyen le-
hetek mint Székesfehérvár, ami testvérváros is Csíkszeredával.  
Székelyföldön mindenki hokis akar lenni. Mit üzen a ki-
csiknek, mire kell nagyon figyelni?  
– A kicsiknek azt üzenem tartsanak ki az álmaik mellett, mert 
sok munkával és egy kis szerencsével úgy gondolom minden 
elérhető. Ha pedig a jégkorong mellett döntenek, akkor sok 
munkát, kitartást, mert megéri: felejthetetlen élményekben 
lehet részuk.  
És egy Borszékfürdő és város hivatalos oldalára Facebookon 
érkezett kérdés következik:  
„Zoltán Fokt Hajrá, Tamás! Sok sikert! Büszkék vagyunk 
rád!! Lenne 1-2 kérdésem is Tamásnak, ha már lehető-
ség adódik rá: Milyen érzés VB-t nyerni és világbaj-
noknak lenni? És mindezt magyar színekben elérni?” 
– Nagyon nagy öröm volt ezt megélni, főleg hazai pályán, és 
magyar színekben. Régi álmom vált valóra.
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» búzás imrE volt borszéki iskolaigazgató 
(1940-1947 között) krónikájából «

» szülõ-gyErmEk kapcsolata «

1911-ben született Csíktaplocán. Tanítóképzőt végzett 
Csíkszeredában. Tanító volt Csicsóban, Csíkszentdomokoson, 
Gyergyótölgyesen. Kezdetben a felekezeti iskolában, majd az ál-
lamiban tanított. Iskolaigazgatói teendőket is ellátott. 1940-ben 
megnősült (felesége Ágota, tanítónő) és Borszékre helyezték. A 
borszéki Hartwig Dezsőt váltotta igazgatói tisztségében. 1941-től 
körzeti iskola-felügyelői teendőket is el kellett látnia. Hozzátar-
tozott: Tölgyes, Holló, Hollósarka, Borszék, Bélbor, Székpatak, 
Rakottyás, Hágótő, Recefalva, Putna és Tölgyes-Túlsóvíz iskolái.

Hadapród őrmester volt és leventeparancsnok. Minden csü-
törtökön 13-19 óra között levente-oktatást vezetett, délelőtt 8-12 
között tanította a 7-8. osztályt. Gyakran hívták Ditróba tiszti gyű-
lésbe, megbeszélésre. Iskola-felügyelőként is sok volt a teendője, 
2-3 hónaponként behívták Csíkszeredába értekezletre. Mindezek 
mellett még a cipőelosztó bizottság elnöki teendőit is rásózták.

Az újjászervezett Székely Határőrség vezetője a csíkszere-
dai születésű vitéz Kozma István vezérőrnagy volt. A Székely 
Határőrség borszéki puskás-századának lett a parancsnoka. A 
század három szakaszból állt: egy Orotván, egy Hollóban és egy 
Borszéken, összesen 176 honvéd. A kiképzések vasárnaponként 
történtek délelőtt 9-12 között. Az elméleti oktatás az iskolában, 

a többi az erdőben, a gyakorlótéren zajlott. 1943-ban minisztéri-
umi rendelettel zászlóssá léptették elő. Nagybátyja Búzás József 
alezredes volt.

Fegyverzetük: manlicher puskák, magyar golyószórók és 
Schwartzlose géppuskák, pár láda kézigránát. Ez utóbbiak az 
Eisig-féle üzlet raktárában voltak elhelyezve. Később ruhát is 
kaptak (barna fűzős csizma, zokni, kapca, bakaruha).

A zászóaljparancsnok Nagy Károly százados volt. Az első 
század parancsnoka Búzás Imre, a másodiké Antal Lajos főhad-
nagy, a 3. századnál Józsa százados, a 4. sz. parancsnoka vitéz Gál 
Ferenc főhadnagy. Az árkász szakasz parancsnoka Czárán Manó 
hadnagy, a lovas szakasz pk. a borszéki Vadász József zászlós, a 
távbeszélő szakasz pk. Gaál Miklós hadnagy, zászlóalj segédtiszt 
a ditrói Petres Náci zászlós.

1943-ban, Bélborban tartottak hadgyakorlatot, amelyen részt 
vettek a 21. Határvadász zászlóalj egységei is. Utána a zászlóalj 
Ditróba vonult, hiszen ott volt a székhelye. A piacon rögtönzött 
tribün volt, ahol az őrnagy beszédet intézett a katonákhoz, majd 
díszfelvonulás következett, a ditrói fúvószenekar indulókat fújt. 

A szülők jelentik az első társadalmi modellt a gyermek számá-
ra, mely kihat az életről alkotott felfogásra, a gyermek viselkedési 
és kapcsolatteremtési módjára. Néhány nem megfelelő nevelési 
módszer következményeként megjelenhetnek sorozatos nem kí-
vánt következmények, melyek nagymértékben függenek a szülők 
hozzáállásától. A gyerekkel szemben tanúsított túlzott törődés 
egyenesen vezethet a kezdeményezőkészség megfékezéséhez, a 
szabad tevékenység és a szabadság korlátozásához. A gyermek szá-
mára egy szigorú program felállítása által anélkül, hogy tanács-
koztunk volna vele, fokozatosan eljuthatunk egy önalábecsülési 
hajlamhoz, kerülni fogja, hogy kapcsolatot teremtsen a világgal, 
berögződhet egy sorozat indokolatlan félelem, mely a bezárkózás-
hoz és egyes komplexusokhoz vezethet a környezetében levőkkel 
szemben. A túlzott szigorúság fenyegetésekkel társítva -úgy szó-
belileg, mint fizikailag - bélyeget nyom a gyerek személyiségének 
fejlődésére. A szülők eröltetése különböző feladatok megvalósí-
tására, melyek meghaladják a gyermek képességeit, csupán azzal 
a céllal, hogy teljesítményeket érjenek el vagy, hogy különleges 
legyen, megfosztja a gyermeket a gyermekkori örömöktől, ezáltal 
beágyazva a krónikus fáradtságot, majd ezt követően kimerítve 
az energiaforrásokat. A gyerek közönyösséget és érzéketlenséget 
fog kinyílvánítani aziránt amit föl kellene vállaljon, ugyanúgy a 
körülötte lévő személyek iránt is, fellázadva ellenük. 

A szülők akik túlságosan védelmezik gyermekeiket, túlzott tö-
rődést és érzékenységet kinyílvánítva, közreműködnek a gyerek 
önmaga és valós lehetőségei felméréséhez. Így tehát körvonala-
zódhat egy alábecsülési vagy túlbecsülési hozzáállás a saját ké-
pességeihez képest és a körülötte levők birtoklására való hajlam. 
Egy másik negatív hatásokkal bíró nevélesi módszer, akik sza-
badon hagyják gyermekeiket, anélkül, hogy semmilyen felügye-
letet ne biztosítsanak nekik. Adott tény, hogy a szülőknek kevés 
idejük áll rendelkezésre, a gyerekeknek teljes szabadságuk van a 
programuk szervezésére és a különböző tevékenységehez való idő 
kiválasztására. A szülőknek egységes és következetes magatartás 
kell mutatniuk, amely abból áll, hogy mindkét szülő folyamato-
san ugyanazt a hozáállást tanusítja a gyerek nevelését illetően. 
A mindkét szülő által megfogalmazott és alkalmazott megfele-
lő nevelési módszer biztonsági érzetet nyújt a gyermek számára, 
melyben szépen fejlődhet. 
A gyermeknek szüksége van egy kiegyensúlyozott családi légkör-
re, melyben biztonságban érezheti magát. Ez akkor lehetséges, 
ha a szülők figyelnek a gyerek szükségeire, bizonyítják megérté-
süket, foglalkoznak a gyermek nevelésével, érdeklődnek iskolai 
dolgokról, részt vesznek a gyermek életében bekövetkező esemé-
nyekben. Ugyanakkor, a szülő feladata az is, hogy határokat szab-
jon és ne hagyja a gyermeket, hogy azt tegyen amit akar. 

// Kovács Júlia 

folyatás a 8. oldalon
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Várhegy, Piatra Neamt, Maroshévíz, Csíkszereda, Szé-
kelyudvarhely, Gyergyóditró sízői és Gyergyószentmiklós 
sportiskolás csapata és szabadidős sízői voltak Borszék ven-
dégei az idei Lőrinc Kupán. Turisták is benevezhettek, hi-
szen a Reménység Síközpontban síkölcsönző is üzemel.. 
A néhai Lőrinc Pál testnevelő-tanár és síedző emléké-
re szervezett ünnepséget Borszék Város Polgármesteri Hi-
vatala támogatta, a díjosztás után ezúttal sem maradt el 
a a szervező Borszéki Síegylet mennyei pityókás tokánya. 
Noha reggeliben morcosan kezdte a szombati időjárás, ha-
marosan megnyílt az ég és igazi verőfényben sízhettek a nép-
szerű borszéki Lőrinc-kupára érkezők. A jó hangulatú meg-
mérettetés biztonságára a hegyi mentő közszolgálat tagjai 
vigyáztak, mint ahogyan rájuk mindig is számíthattunk.   
Köszönet mindenkinek, aki az adrenalinosabb lesiklás, s a csa-
pat kedvéért részt vettek, legközelebb március 2-án lesz síver-
seny Borszéken: a Veterán Kupa. Március 16-ra pedig a hivata-
los városi programtervezet szerint Hóünnepély lesz Borszéken – 
műhóval szolgálhat a pálya üzemeltetője, természetesen az idő-
járásnak is kellően hűvösnek kell lennie, hogy a hó el ne illanjon. 
De a borszékiek, mindenesetre, reménykednek az időjárás ke-
gyességében – a programváltozást pedig időben jelezzük.

A Borszéki Síegylet közzéteszi itt a Lőrinc Kupa 
részletes eredményeit, a következő megjegyzéssel:   
„Különdíjjal tüntettük ki Antal Károly szakácsot, aki megszokott 
alapossággal főzött a összes résztvevőnek, és helyettünk fotózott, 
amire sajnos a verseny forgatagában nekünk nem volt időnk. 
EREDMÉNYEK: A 2014-es Lőrinc Pál emlékverseny díjazottai: 
2007 – 2010 korosztály – lányok:
I.- Fehér Dorottya – Gyergyószentmiklós, II.- András 
Csenge – Gyergyószentmiklós, III.- Ferencz Dorottya – 
Gyergyószentmikló
2007 – 2010 korosztály – fiúk:
I.- Szász Csongor – Gyergyószentmiklós, II.- Szász Zoltán – 
Gyergyószentmiklós, III.- Baricz Péter – Gyergyószentmiklós
2005 – 2006 lányok:
I.- Nagy Anitta – Gyergyószentmiklós, II.- Kémenes Dorka – 
Gyergyószentmiklós, III.- Bilibók Zsanett – Gyergyószentmiklós
2005 – 2006 fiúk:
I.- Nády Szabolcs – Gyergyószentmiklós, II.- Szabó Milán – 
Gyergyószentmiklós, III.- András Tibor – Gyergyószentmiklós
2003 – 2004 lányok:
I.- Ferenczy Zselyke – Gyergyószentmiklós, II.- Kiss Anna – 
Székelyudvarhely, III.- Saitoc Bernadett – Gyergyószentmiklós
2003 – 2004 fiúk:
I.- Szász Lehel– Gyergyószentmiklós, II.- Mikk Kolbert Edwin 
– Borszék, III.- Pál Krisztián – Csíkszereda
2001 – 2002 lányok:

I.- Tudor Alexandra – Piatra Neamt, I.- Görgicze Boróka – Gyer-
gyószentmiklós, III.- Keresztes Andrea – Gyergyószentmiklós
2001 – 2002 fiúk:
I.- Bordi Alexandru – Piatra Neamt, II.- Ferenczy Apor – Gyer-
gyószentmiklós, III.- Vargyas Adorján – Gyergyószentmiklós
1999 – 2000 lányok:
I.- Miklós Eszter – Gyergyószentmiklós, II.- Lőrincz Réka – Gyer-
gyószentmiklós, III.- Kémenes Noémi – Gyergyószentmiklós
1999 – 2000 fiúk:
I.- Fodor Jeromos – Gyergyószentmiklós, II.- Gál Mădălin – 
Borszék, III.- Köllő Tibor – Borszék
1995 – 1998 lányok:
I.- Szabó Kinga – Borszék
1995 – 1998 fiúk:
I.- Bencze Attila – Gyergyószentmiklós, II.- Szabó Hunor – Bor-
szék, III.- Fazakas Ákos – Borszék
1985 – 1994 hölgyek:
I.- Szőcs Emese – Borszék, II.- Gavrilă Izabella – Gyergyószent-
miklós, III.- Dobreanu Maria – Várhegy
1985 – 1994 urak:
I.- Baciu Cristian – Maroshévíz, II.- Cotfas Victor – Maroshévíz, 
III.- Cotfas Tudor – Maroshévíz
1980 – 1984 hölgyek:
I.- Mikk Kolbert Nelsis – Borszék, II.- Ádám Tímea – Gyergyó-
szentmiklós
1980 – 1984 urak:
I.- Fokt Alpár – Borszék, II.- Gavrilă Cristian – Gyergyószentmiklós
1975 – 1979 hölgyek:
I.- Nády Katalin – Gyergyószentmiklós
1975 – 1979 urak:
I.- Márkos Sándor – Borszék, II.- Chiluca Florin – Borszék, III.- 
Mikk Kolbert Mihály – Borszék
1970 – 1974 urak:
I.- Keresztes Emil – Gyergyószentmiklós, II.- Straff Károly – 
Borszék, III.- Kiss Aladár – Székelyudvarhely
1965 – 1969 hölgyek:
I.- Stoica Mónika – Csíkszereda, II.- Ballai-Fokt Gabriella, III.- 
Köllő Edith – Gyergyóditró
1965 – 1969 urak:
I.- Karácsony Sándor – Maroshévíz, II.- Ferencz József – Bor-
szék, III.- Szabó Tibor – Borszék
1960 – 1964 urak:
I.- Virginás András – Csíkszereda, II.- Virginás Árpád – Bor-
szék, III.- Ferencz Csaba – Csíkszereda 
1955 – 1959 urak:
I.- Zöld Imre – Gyergyószentmiklós, II.- Sandu Costel – Várhegy
60 év felett, urak:
I.- Dobrean Horea – Várhegy, II.- Bíró Tibor – Csíkszereda

» 126 fős résztvétEl 
borszék lőrinc-kupáján «
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Már rendszeresnek mondható a „Légy komoly” színtársulat 
év végi kabaréja.

Hála Istennek egy jól sikerült, és reméljük, maradandó em-
lékekkel tele, tartalmas előadást láthatott a közönség. Év végén  
úgy gondoltuk, hogy az új évnek feltöltődve,  kacagással vágjon 
neki mindenki. A visszajelzések jók és mindenki várja a továb-
bi előadásokat. Nekünk, a színtársulatnak ez elégtétel és öröm, 
akárcsak a sok taps, amit kapunk a közönségtől. Köszönet érte. 
A jegyek árából begyűlt összeget felajánlottuk az új templom 
építésére, mivel úgy éreztük, hogy a Szűzanya is mindig velünk 
van minden fellépésünkben. Igazi öröm  ezt a jó cselekedetet 
véghezvinni, és öröm volt látni a plébános úrnak a meghatottsá-
gát. Reméljük, hogy még sok örömet , kacagást tudunk nézőink 
szívébe  belopni, hisz ez a célja ennek a kis önkéntes csapatnak, 
amelynek minden tagja  szívét-lelkét adja ahhoz, hogy színvo-
nalas, tetszetős előadással lépjen a közönség elé. Még megemlí-
teném, hogy a csapat lelke  Mosneag Ilona, aki időt, fáradságot 
nem ismerve megtesz mindent a színjátszó csapatért. Az elő-
adások nívóját emeli az elismert és már közismert DNS együttes 
közreműködése.

 Kívánunk minden kedves nézőnknek sok találkozást ve-
lünk a színpadon, erőt, egészséget az új esztendőben.

// G.A „ Légy komoly” színtársulat tudósítója

» év végi kabaré «
Minden kedves hölgy olvasónknak az alábbi, 

Harmat Béla verssel kívánunk boldog nônapot!

A szerkesztôség

bátortalanul

Szeretem az érett, gyöngéd, puha nőket.
Szeretném, egyenként, mind szeretni őket.
Én szeretnék lenni apjuk, gyermekük.

Szeretek elveszni forró, dús ölükben.
Szeretek osztozni izzó gyönyörükben.
Szeretem csókolni fénytelen szemük.

Ölelésedre már évek óta vágyom.
Megvalósul egyszer csöndes, titkos álmom,
vagy-mint annyi másik - örök vágy marad?

Ha megtámadlak majd egy alkalommal
tisztességtelen, de halk ajánlatommal,
vajon megvéded, vagy megadod magad?



Két év alatt három gyerekük született: Katalin-Ágota, Már-
ta, és Éva (ikrek).

A német csapatok elkezdték a visszavonulást. Március vé-
gén egy részük Borszék, Hévíz, a másik Ditró irányába mene-
kült. Két nap és két éjjel hömpölygött az áradat. Csak a könnyű 
fegyverzet volt velük, hogy gyorsabban haladjanak. Március 
30-án megjelent a mozgósítási parancs, a SAS behívó. Min-
denkit az alakulatához szólítottak be. Ditróból Maroshévízre 
jöttek, ott kapták meg a felszerelést. Rekvirált szekerekkel, lo-
vakkal elindultak Bélborba. A legénység iparvasúton jutott fel 
Bélborba. Falusi házaknál szállásolták el őket. Feladatuk volt a 
„Csepegőnél” elkezdett erődítést tovább építeni. A század 176 
emberből állt, 40 ló, 9 szekér és különböző málhafelszerelések. 
Aknavetőjük az egész zászlóaljnak csupán kettő volt, gránátve-
tő egy sem. Napi program: 6-kor keltek, 7-kor reggeliztek, 8-tól 
munka (bunkereket építettek a sziklás hegyoldalba). 12 órakor 
ebéd, utána pihenő 13 óráig. Utána folytatták tovább a munkát.

Húsvétra hazaengedték, ez alatt leváltották a századparancs-
nokságról, és az öreg Száva Gerő főhadnagyot nevezték ki. Velük 
szolgált a borszéki Winkler Ernő karpaszományos szakaszvezető 
is, aki rövid ideig fürdőigazgató volt Borszéken. Mucha Albin ti-
zedes, századírnok (és remek horgász), Wild Mihály tizedes, élel-
mező tiszt (civilben kocsmáros), mindketten Borszékiek.

A III. zászlóalj, amelyhez Búzás is tartozott (33 éves volt), 
1944. szeptember 11-én délelőtt 9 órakor elindult a Bélbortól 
keletre levő hegygerincről (az országhatár innen alig egy km-
re volt) Rakottyás, majd Maroshévíz irányába. Kolbert Sándor 
törzsőrmester jelentette, hogy az orotvai szakasz nagy része 
megszökött (hazamentek). A remetei szakaszból is nagyon so-
kan megszöktek. A borszéki és hollói szakasz teljes számban 
jelen volt. Hévízről Ratosnya felé mentek. Innen iparvasúton 
a Kelemen havasok irányába vonultak. A Tihai patak szádától 
gyalog felmentek a Tihai hegyre (Tihucz), kb. 1900 m. magas-
ságban. Fokt Emil borszéki géppuskás, Elekes András szakasz-

vezető golyószóróval lőállásba álltak. Már lehetett hallani az 
oroszok közeledését. Nemsokára meg is támadták őket. Ez volt 
számukra a tűzkeresztség. Vild István éjszaka megszökött és 
orosz fogságba esett. Bogyé Jóska, Zétényi főhadnagy legénye 
is megszökött, de Beszterce táján visszatért a szakaszához. A 
borszéki Köllő Lajos (sz. 1911-ben) őrvezetőt agyonlőve találták 
meg 1944. szeptember 21-én. Az éj leple alatt újabb 40 ember 
szökött meg, jelentette Eigel B. Antal tizedes), alig maradtak 60-
70-en. Köztük volt Fazakas (Bajusz) Ignác, Máthé Dezső, Eigel 
(Cica) Ferenc és Kolbert Pista, a mészáros is. Valamennyien 
fogságba estek. A sors iróniája, hogy Borszéken át vitték őket 
keletre, Oroszország felé.

Visszaemlékezéseiben említést még néhány borszékiről: 
Czimbalmos András hadapródőrmester, Polgár Venczel lovász, 
Márkos Piroska tanítónő, Kamenyitzky Árpád hadapród őr-
mester, tornatanár.A csatatéren megsebesült, repeszek mentek a 
lábába egy aknatámadás alkalmával. Kórházból kórházba ván-
dorolt. Közben folyamatosan kereste családját, akik Magyaror-
szágra menekültek (felesége Vas megyei volt). A csornai vasútál-
lomáson találkoztak. Közben kiszedték egyenként a repeszeket a 
combjából. Május elsején tehervagonokkal hazaindultak. Több 
napos utazás után értek Hévízre. Itt szekeret fogadtak és feljöttek 
Borszékre.                                    // Szemlézte Farkas Aladár
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Megtudtuk, hogy a Hévizi út 6 sz. alatt, az Orange mellett 
ügyvédi iroda nyílt, ahol minden pénteken 12 - 17 óra kö-
zött SZABÓ I. Alina várja ügyfeleit. Jogi tanácsadással és 
tájékoztatással, jogi képviselettel illetve közvetítéssel áll az 
ügyfelek rendelkezésére. Bővebb információ, előrejegyzés 
a 0731 226 222 és 0751 852 997 telefonszámokon.

Incepând cu luna februarie, Cabinet de avocat Ali-
na I. SZABO vă așteaptă în fiecare vineri de la 12 - 17 și 
în Borsec, Str. Topliței Nr.6.(lângă Orage). Consiliere 
juridică, informare procedură mediere, asistență juridică, 
reprezentare în instanță. Programări și relații la tel. 
0731226222 sau 0751852997.

Ünnepeljünk együtt!
Mindenkit szeretettel meghí-

vunk március 15-én, 
az 1848-49-es forradalom 
és magyar szabadságharc 

ünnepén, 16,oo órától  
a kultúrotthonba, 

a Czifrasarok által 
bemutatandó 

„Rabok legyünk, vagy szabadok” 
című műsorra. 

» búzás imrE volt borszéki iskolaigazgató 
(1940-1947 között) krónikájából «

folyatás az 5. oldalról

folyatás a következő lapszámban


