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» BORSZÉK 60 – AMI MÉG NEM VOLT «

Május 28-at mutat a naptár, és akkora sodrásban vagyunk, 
akkora hajszában, akkora nyomás alatt dolgozunk, hogy most 
tényleg, igazából, valóban itt van valamink, ami mellett bűn volna 
elrohanni: idén 60 éve vált várossá Borszék. Úgyhogy mosolygok 
egyet, megállok egyet, szétnézek egyet. De előbb: visszanézek.

Eljátszom a gondolattal ezen a hatvanéves évfordulón: mi-
lyen érzés lenne, ha, mondjuk ma reggelre éppen, a hatvan évvel 
ezelőtti Borszék polgármestereként ébrednék? Mi lenne a dol-
gom aznap? Milyen lenne a közérzetem? Milyen lenne az Önö-
ké, tisztelt borszékiek?

Vicces, de felelős időutazós képzeletjáték ez. Itt, Borszéken, 
kollégáim és máshol élő szakemberek, akik belőlünk, borszéki-
ek múltjából írták a szakvizsgáikat, már tüzetesen utána kutat-
tak: milyen volt Borszék hatvan éve?

Amit a levéltárak mutatnak, az dokumentum. Tény. Amit 
a képeslapok, korabeli képek mutatnak: tény és hangulat. S az 
akkori kor mediatizáló ereje. Az alapérzés, mindenesetre, az: az 
emberek nyugodtak voltak. Bíztak magukban. Csodálták ezt a 
tájat. Bíztak a forrásaink gyógyhatásában, a természetben. Tö-
rődtek magukkal, egymással, törődtek a kincsekkel, törődtek a 
jó adottságokkal.

Merítettek a természetből. Szó szerint is, átvitt értelemben 
is. Erőt gyűjtöttek, adtak, éltettek. Örültek.

Most hogy állunk ezzel? – teszem fel a kérdést magamnak 
hirtelen visszaérkezvén 2013-ba. És hogyan áll ezzel a világ, aki 
bennünket, borszékieket, szemlélget? A válasz az internetről 

is visszaköszön. Éppen mai napon szétnézve egyik közösségi 
oldalon megtaláltam a Turism de altadata (Egykori turizmus) 
nevű közösséget, s e bukaresti bejegyzésű oldalon rengetek ko-
rabeli fotót Románia üdülőtelepeiről: közöttük Borszék egykori 
felvételeit is. És tudják, milyen hozzászólásokat (kommenteket) 
írtak városunk egykori arculatához Románia román és magyar, 
egykori és elkövetkező turistái? Részvéttel telített, sajnálkozó, 
lemondó kommenteket. „Nagyon szép volt, de sajnos haldok-
lik”, „Tönkre van menve sajnos”… és így tovább.

Ezt észlelvén két konklúzió született meg bennem: az egyik 
nyilván ugyanaz, amiért dolgozunk is az önkormányzatnál a 
testülettel és a városháza csapatával – az utóbbi évek „Borszék 
lepukkanását” dokumentáló filmjeit, tévériportjait, híranyaga-
it, nekünk hatalmas erőfeszítéssel – és kiterjedt, stratégiai kom-
munikációval – egyensúlyba kell hozzuk. Ebben segítségünkre 
lehetnek Önök is! Minden borszéki számít! – ha van Facebook-
kontja, ha nincs. A második pedig az: ott, ahol az épülésnek 
indult városunk és közösségünk egyedi ünnepeket tarthat, ott 
ezeket nem csupán „tartanunk”, nem csupán szerveznünk kell, 
hanem mosolyogva meg is élnünk.

Ilyen lesz ez a „Borszék 60”. Erre hívom meg most Önöket! 
Borszék csak most, csak idén ünnepeli várossá válása hatvanéves 
jubileumát. Ilyen még egy nem volt, nem is lesz. De mi itt leszünk!

Azt szeretném, hogy tisztán egyetértsünk a városlakói mi-
nőségünk tekintetében: nekünk ez nem „csak egy rendezvény”. 

Folytatás a 10. oldalon
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» SZÉKELY-SZÉKELY KAPCSOLATOK: 
A BORSZÉKI MÁJUSFA TÖRTÉNETE «

Öt évig áll Bonyhádon 
Magyarország legnagyobb, 
Borszékről kapott májusfá-
ja. A májusfa-állítási ünnep-
ségről hazaérkezett borszé-
ki delegációban a borszéki 
Tündérkert Virágai nép-
tánccsoport kis székelyru-
hásai pördültek élő kapcso-
latként, a májusfaállításhoz 
vivő kapcsolatot pedig egy 
Borszékre áttelepült bony-
hádi vállalkozó teremtette 
meg.

A borszékiek nem 
verték nagydobra a hírt, amíg fel nem röppent majális előtt a 
hírügynökségeken: „Magyarország valószínűleg legnagyobb 
májusfáját állítják fel május 1-jén Bonyhád főterén, a 33 méter 
magas vörösfenyő az erdélyi Borszékről érkezett. A fenyőt 2012. 
december 15-én vágták ki egy Borszék határában fekvő erdő-
ben, januárban a Hargita megyei fürdőváros ajándékaként ér-
kezett a Völgységbe. A körülbelül 150 éves, 4,3 tonnás faóriást 
egy három méteres vasszerkezetben helyezik el.”

Így is történt. A fát huszárbandérium, fúvószenekar és 
néptáncegyüttesek kíséretében, hintóval húzzák a bonyhádi 
Szabadság térre, ahol Bajorországból hozott elődje helyén állí-
tották fel – a rendezvényen Borszéket Mik József polgármester 
és Benkes Zsolt alpolgármester, valamint a Tündérkert Virágai 
borszéki néptánccsoport képviselte.

— Székelyek vagyunk, Borszéken, Székelyföldön, ám Har-
gita megye északi szegletében, ahol a magyarság aránya csak 
40% - nyitotta beszédét Mik József. „Ezért olyanok a borszékiek, 
mint ez a fenyő” – tette hozzá, jelezvén, folyamatosan edződnek, 
„növekednek”, fejlődnek, és a fellendülő fürdővárosból, az egy-
kori Erdély ékköveként ismert királyi üdülőből igyekeznek mi-
nél magasabbra  nézve minél feljebb jutni. Bonyhádon is itthon 
vannak a borszéki székelyek, mondotta Mik József, utalva arra, 
hogy  a völgységi városban 1978 óta rendeznek Székely bált – 
„ezért a bonyhádiaké is ez a feny:” alanyi jogon”. A városvezető 
jelezte: Romániában, Székelyföldön most „szimbólumok mögé 
rejtenek politikai problémákat”, ilyen a székelyzászló-feljelent-
getések hulláma, de ezzel a cselekvő borszéki önkormányzatnak 
nincs egyéb dolga, mint az, hogy természetesnek tekinti a szim-
bólumok használatát, s a cirkuszokkal nem bajlódva tovább 
végzi a közösségépítő-városfejlesztő munkát. „Azért adta Bor-
szék Bonyhádnak ezt a fát, mert: itt jó helyen van. Ezek a székely 
motívumok a májusfán ugyan nem teszik székelyzászlóvá ezt a 
fenyőt, de: közösségi fa, a bonyhádiak és borszékiek, és az ők szel-

lemiségük fája, ezt hirdetik 
Magyarországon a legmaga-
sabbról az egész világon” –
fogalmazott a polgármester, 
jelezvén, az 5 év, amíg itt fog 
állni a borszéki vörösfenyő, 
az sok jó cselekvésre elég. 
Ebben bízik, és ezért dolgo-
zik a borszékiekkel és „test-
véreikkel”.

Mint köszönetei sorá-
ban emlékeztetett rá, hogy 
a bonyhádi Szőts Béla - aki 
évek óta Borszék legmaga-
sabb csúcsára épült mene-

dékházat működteti, és ötletelésben és kivitelezésben is egyik 
„motorja” a borszéki fellendülésnek – volt az, aki felhívta a fi-
gyelmét Bonyhád hagyományára, valamint a lehetőségre: idén 
Székelyföldről állítana a bonyhádi önkormányzat fenyőt. Így 
Borszék elébe mehetett adományával a lehetőségnek.

Mik József köszönetet mondott a fafaragóknak, szervezők-
nek, polgármesternek, alpolgármester asszonynak, és mindazon 
bonyhádi családnak, akik a polgármester beszéde előtt közvet-
lenül fellépő, nagy sikert arató Tündérkert Virágai tánccsoport 
gyerektagjait elszállásolták. Borszék polgármestere továbbá 
meghívott „egy autóbusznyi gyereket” és delegációt Borszékre.

A folklórműsoron felléptek a Borszékről és Temesvárról ér-
kezett táncosok is. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Tóth 
Ferenc kormánymegbízott (Tolna Megyei Kormányhivatal), 
László-Varga Zsuzsanna főigazgató (Tolna Megyei Kormányhi-
vatal), Zsalakóné dr. Studer Krisztina hivatalvezető (Bonyhádi 
Járási Hivatal) és Metzné Darabos Orsolya hivatalvezető-he-
lyettes (Bonyhádi Járási Hivatal) is.

Potápi Árpád János bonyhádi polgármester üdvözlő beszé-
dében külön köszöntötte Mik József borszéki polgármestert, 
Köhlerné Koch Ilonát, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnö-
két és Vendég Lázár Ödön szervezőt, akik nélkül az esemény 
nem jöhetett volna létre. A rendezvényt a bonyhádi Önkor-
mányzat és Filóné Ferencz Ibolya alpolgármester, a Bonyhádi 
Német Önkormányzat, a Bonycom Kft., az Original Travel Uta-
zási Iroda és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ közö-
sen szervezte meg.

A májusfa-állítás ünnepét követő napokban a borszéki de-
legáció Bonyhád polgármesterével és alpolgármesterével zajló 
egyeztetésén felvetődött a testvér-települési szerződés megkö-
tése is, mivel sok bonyhádi, akik már jártak Borszéken és akik 
kapcsolatokat alakítottak ki helybéliekkel, kérték ezt.

Folytatás a következő oldalon
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» SZÉKELY-SZÉKELY KAPCSOLATOK: 
A BORSZÉKI MÁJUSFA TÖRTÉNETE «

Háttér: A Tündér-
kert Virágai tánccso-
portnak a helyi ön-
kormányzat döntése 
nyomán helyi költ-
ségvetésből állta az 
útiköltségét. (Ez nem 
kivételes döntése az 
idei költségvetésből 
a testületnek: a bor-
széki döntéshozók az 
ínséges büdzséből is 
stratégiai döntéssel 
határozták meg, hogy 
minden (!) helyi civil 
szervezet tevékenysé-
gére pénzt juttatnak, 
ugyanis idén először 

az egész nyári turistaszezonra kulturális rendezvényeket bizto-
sítanak hétvégenként a helyiek – turistacsalogató és közösség-
építő elgondolásból).
Egyébként ez a tánccsoport csak egyike a Borszéken alakult a 
féltucatnyinak, amelyek aktívan fellépnek minden rendezvé-
nyen: a borszéki néptánc-mozgalom a teljes települést, minden 
iskolai osztályt átfog. Borszéken úgy mondják: minden család-
ra jut néptáncos. Emellett 2012 végére gyerek-rockzenekar – 
Metrock – debütált a városban, és Erdély szerte elismerést vív 
ki a frissen végzett diákokból verbuvált DNS zenekar, a 2012-es 
Médiabefutó egyik felfedezettje DNS zenekar a Médiabefutó 
döntőjében: http://tv.transindex.ro/?film=715 .
Borszék, május 9.

A május 1-jei bonyhádi faállítási ünnep programja itt: 
http://www.volgysegportal.hu/index.php?option=com_con

tent&task=view&id=5495&Itemid=87 ) 
Kapcsolódó: Az Erdélyi Magyar televízió Látogató műso-
ra sorozatavató adása Borszékről: http://www.youtube.com/
watch?v=S76lnNVYh0w

» „ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM” JELSZÓVAL 
PAPSZENTELÉSRE KÉSZÜLÜNK «

Kimondani is sok, 
hogy milyen régen volt, 
hogy borszéki papokat 
szenteltek: 46 évvel ez-
előtt szentelték pappá 
Birman Józsefet és Eigel 
Gábort. Településünk 
közel egy fél évszázadot 
kellett várjon, hogy va-
laki mennyei sugallatot 
kapjon és a papi hivatást 
válassza. Bajkó Norbert-
nek megadatott, hogy 
Gyulafehérváron tanul-
hasson, kezdetben a kán-
toriskolában, majd a Te-
ológián. Hozzá intéztük 
kérdéseinket:

— Mondjon néhány szót magáról.
— Bajkó Norbertnek hívnak, de hát ritka, aki nem ismer, remé-
lem. 1988. január 21-én születtem, és nagyon hálás vagyok a Jó-
istennek, hogy a festői és csodálatos Borszéken élünk. És egyben 
hálás vagyok a szüleimnek is, hogy bár sokszor vették fontolóra, 
hogy elköltözzünk, de nem tették meg. Az elemit és az V.-VIII. 

osztályt a helyi iskolában végeztem el. Hálás köszönet az ottani 
minden óvónőnek tanító- meg tanár és tanárnőnek, akik kisebb-
nagyobb igyekezettel, de gondosan neveltek és belém, belénk ol-
tották a tudás alapszintjét.  
— Mikor született meg a gondolat, hogy pap legyen?
— 2002-ben miután befejeztem a nyolcadik osztályt, Gyulafehér-
várra jöttem tovább tanulni a Gróf Majláth Gusztáv Károly líceu-
mi szemináriumban az úgynevezett kántoriskolába, amit vissza-
gondolva nem bántam meg. Hálás vagyok szüleimnek, akik ele-
inte nehéz szívvel egyeztek bele, hogy Fehérvárra akarok jönni a 
kántoriskolába, de idővel belenyugodtak és utána örültek is, hogy 
jó helyre jöttem és hogy komolyságban és szigorúságban neveltek 
bennünket. Sokszor nehéz volt, ameddig teljesen, megszoktam a 
fehérvári körülményeket és nehéz volt az is, ameddig el tudtam 
„távolodni” az otthontól, de a Jóisten kegyelmével sikerült, és így 
be tudtam fejezni a IX-XII osztályt. 2006-ban sikeresen érettsé-
giztem a nagyenyedi református kollégiumban, ami után felvéte-
liztem a teológiára.
— Mi késztette erre?
— Érdekes a mondás, hogy „nem születik senki papnak”, mert 
biztos. Viszont a Jóisten meghív embereket erre a magasztos 
feladatra. Az én utam nagyon érdekes, mert én sem születtem 
papnak, sőt kisgyerekként rühelltem templomba járni. A nagy-
mamák vittek el mindig magukkal a lenti, vagyis az alsóborszéki 

Folytatás a következő oldalon
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kápolnába a vasárnap esti szentmisékre. Untam mindig és azt 
gondoltam soha nem lesz vége a szentmisének. Emlékszem még 
arra, hogy mindig kérdeztem, hogy mikor lesz már vége, mert 
már nem volt türelmem ott ülni. Aztán kitapasztaltam, hogy az 
áldozás után már nincs sok a mise végéig, úgyhogy én mindig azt 
vártam, hogy következzen az áldoztatás, hogy utána mehessünk 
haza. Majd, amikor nagyobb lettem, akkor meg kötelező volt 
templomba menni, mert a hittanból egyik jegyet a szentmisére 
járásból kaptuk. Érdekes, hogy ekkor kezdtem igazából érdeklőd-
ni először a miseénekek iránt, sőt kántor akartam lenni. Emlék-
szem, hogy volt egy fehér „Hozsanna” énekes könyvünk, amiből, 
amikor tehettem, csak énekeltem, persze falsul, mert nem ismer-
tem a kottát. Bátran ki merem jelenteni, hogy ekkor volt az első 
úgymond személyes kapcsolatom Istennel, amit egyre jobban és 
mélyebben kezdtem érezni. A nagy változás meg az volt, hogy 
már nem volt teher számomra a szentmisére járás, hanem jó 
szívvel mentem a nagyszüleimmel. Ezt az átalakulást, ha jól em-
lékszem úgy 4-5 osztályos koromban tapasztaltam meg. És még 
ha nem is tudtam, hogy mi történik velem, de annyira érdekelt a 
szentmise, hogy otthon amikor egyedül voltam, akkor miséztem 
is. Később a testvérem, Gerda volt a hívem a szentmisén, szegény 
annyit kellett hallgassa a „prédikációimat”, de mindig jött és ott 
volt mellettem.  Mindezek után nagyon hálás vagyok Ft. Bíró Jó-
zsef atyának, aki két évet volt az egyházközségünkben. Neki is 
köszönhetem a hívatásom formálódását. Ő nagyon sokat foglal-
kozott velünk, fiatalokkal, megalakította, az ifjúsági órákat és a 
szombati ifi miséket. Az ő idejében kezdtem el ministrálni, any-
nyira, hogy még hétköznap is mentünk megboldogult Oszkárral. 

A következő plébános is, Ft. Balogh Árpád nagyon szeretett 
velünk, fiatalokkal foglalkozni, és ameddig nem betegedett le, ad-
dig rendszeresen szervezett számunkra különböző ifjúsági prog-
ramokat. Emlékezetesek maradtak a szombat esti ifjúsági szent-
misék utáni szórakozások a plébánia hittantermében: éneklések, 
táncolások, üdítőzések.  

A líceumot már Ft. Bakos Balázs plébános idejében kezdtem 
el. Neki is nagy hálával tartozom, mert mindig mindenben támo-
gatott, és mint plébánosom, bármi nehézségem, gondom volt, min-
dig szívesen meghallgatta. A teológiát is az ő idejében kezdtem el. 

Tehát a népi hagyomány megfogalmazása igaz, amit az ele-
jén is említettem, hogy „senki sem születik papnak”, de az is igaz, 
hogy Isten mindenkit személy szerint meghív, akár a papságra, 
akár a szerzetesi szolgálatra, de ugyanakkor meghív a családos 
életre is. A kérdés az, Kedves Olvasó, hogy mennyire bízok Isten-
ben, és egyáltalán hallgatok-e Rá, vagy csak élem az én kis élete-
met arra gondolva, hogy minden nap eltelik valahogy. 
— Mit kapott Gyulafehérváron, a papneveldében?
Rájöttem, hogy a papi élet sem könnyebb a családos életnél, azt 
viszont gyakran tapasztaltam meg, hogy Isten nagyon csodála-

tosan működik az életünkben. Megengedi a szenvedést, a nehéz-
ségeket, a megpróbáltatásokat is, azért hogy tanuljunk belőle, és 
azért is, hogy ne felszínes legyen az életünk. Azt akarja Isten, leg-
alábbis a teológiai évek alatt én ezt tapasztaltam meg, hogy átve-
zessen mindenen, hogy megértsem, hogy az emberek mit élnek 
át napról napra, és azzal hogy átérzek, átszenvedek dolgokat, az 
segít abban, hogy hitelesebb ember lehessek. Segít abban, hogy 
tanácsot tudjak adni embereknek, és azt tapasztalatból és nem 
pedig könyvből vagy internetről mondjam. 

A papnevelde megtanított arra, hogyan álljunk meg két lá-
bon majd kint papként, és mint Jézus Krisztus meghívottja és 
követője nekem kell példát adni másoknak, és reményt önteni 
felebarátaimba, de ugyanakkor ellenségeimbe is. Mert azt mond-
ja Jézus is, hogy szeressétek ellenségeiteket és tegyetek jót velük. 
Ez az igazi kihívás, ami egy egész életen kitart, hogy hogyan tu-
dok megbocsátani és szeretni.

A papi jelmondatomnak azt választottam, Szent Pál korin-
thusiakhoz irt leveléből, hogy „Elég neked az én kegyelmem”, 
mert a teológiai évek alatt az isteni kegyelmet éreztem végig és 
az Ő kegyelme lesz az, ami tovább is fog irányítani engem a kinti 
életben is. 
— Papként hol szeretne dolgozni, városon vagy falun?
— Nincs bennem semmilyen elvárás. A negyedév utáni gyakorlati 
éven Brassóban voltam, ami nagyon jól telt, de belekóstolhattam 
a falusi életbe Kézdiszentléleken. Mind a két helyről sok szép em-
lék maradt meg. A Jóisten kegyelméből június 29-én majd kide-
rül, hogy hol fogok szolgálni, amit várok már nagyon, de elvárá-
sok és fenntartások nélkül. 
— Mi a véleménye a cölibátusról?
— Akárhova megyek és megtudják, hogy mire készülök, az első 
kijelentés mindig az, hogy akkor nem lesz feleséged. Persze hogy 
nehéz, mert Isten férfinak és nőnek teremtette meg az embert, 
és beleoltotta azt, hogy szaporodjon. De igazából azt, hogy mi 
papok vállalni tudjuk a papi nőtlenséget, az nem a mi érdemünk, 
hanem Isten az, aki meghív és megadja a kegyelmet a nőtlenség 
vállalásához is, hogy egy nemes cél érdekében le tudjunk mon-
dani róla. Én úgy éreztem mindig, hogy ez által személyesebb 
kapcsolatok alakulnak ki a hívekkel, mert ha a papságom igazi 
és Isten hívott meg rá, akkor merem mondani, hogy így az adott 
plébánián mindenki családom. 

Kedves Olvasó, arra kérek mindenkit, hogy ne feledkezzünk 
el hálát adni Istennek a kapott dolgokért, mert Ő tényleg mindig 
ránk árasztja kegyelmét, és a javunkat akarja. Legyünk bátrak és 
adjunk hálát mindenért, és bátran merjük megosztani vele min-
den gondunkat, örömünket. 

A FORRÁSOK szerkesztősége kegyelemben teljes, sikeres 
szolgálatot kíván Bajkó Norbertnek!

Az interjút készítette: Farkas Aladár

» „ELÉG NEKED AZ ÉN KEGYELMEM” JELSZÓVAL 
PAPSZENTELÉSRE KÉSZÜLÜNK «

Folytatás az előző oldalról
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» BÜKKI FŰVESEMBER: „GYÓGYNÖVÉNY-
VÁLLALKOZÁSHOZ KIVÁLÓ HELY BORSZÉK” «

Első ízben járván Borszé-
ken május 25-26-én, a Bükki 
Fűvesember néven ismert Szabó 
György természetgyógyász cso-
dálattal adózott a Hargita megye 
északi részében megbúvó fürdő-
város természeti adottságaiért. A 
két napot itt töltő, gyógynövény-
gyűjtő túrákon és előadásokon 
beszélő Gyuri bácsi búcsúzóul 
Mik József polgármesterrel beszélgetvén rámutatott arra: 
Borszéken „többeknek meg lehetne élni” a gyógynövénygyűj-
tésből.

Nem csupán hírneve, személyisége, tudása, hanem a Bor-
székre és környező hegyei természeti ajándékaira rácsodálko-
zó őszintesége is rabul ejtette mindazokat, akik a Szabó György 
természetgyógyász társaságában töltötték az elmúlt hétvégét.

A gyógynövény ismertető túrákat vezető, az elektro-
nikus és online médiából a helyieknek is jól ismert bükki 
füvesember, látogatása első napján a Kerekszékben, vasár-
nap a Bükkhavason vizsgálta meg a csatlakozókkal együtt a 
„termést”, a havasok növényzetét. Délután előadásra, könyv-
vásárra és szaktanácsadásra hívták a szervezők − a Borszéki 
Polgármesteri Hivatal, a Borszéki Vendégvárók Szövetsége és 
a Borszéki Ifj úsági Fórum −, ahol elbűvölten ecsetelte, mekko-
ra potenciálja van Borszéknek az ő szakmája számára is. Azt 
laboratóriumi vizsgálatokkal bárhol igazolni lehet: a gyógynö-
vényekben ásványi anyagok, szénhidrátok, nyálkák, pektinek, 

zsíros olajok, illóolajok és nem 
utolsó sorban vitaminok vannak. 
A vadon termő gyógynövények, 
és az abból készült készítmények 
a gyógyászat egyik lehetősége, a 
terápia része kell, kellene legyen 
– mondotta a borszékieknek a 
Bükki Fűvesember. Legyen jelsza-
vunk: „Egészséget óvni, betegsé-
get megelőzni!” – javasolta.

Mik József  polgármester köszöntőjében lelkesen reagált a 
természetgyógyász észrevételére, miszerint Borszék növényvi-
lága igen változatos, ami a helyi természeti, éghajlati és dombor-
zati adottságainak köszönhető. 

• A fűvesember egyszerűen az értésünkre hozta: el sem 
tudjuk képzelni, milyen nagyszerű helyen lakunk itt Bor-
széken, mennyi lehetőségünk van a rengeteg itt termő 
gyógynövénnyel való gazdálkodásra. – számolt be Mik 
József. Mint elmondta: kérdésére a természetgyógyász 
határozottan állította, hogy Borszék kiválóan alkalmas 
egy gyógynövény-gyűjtő valamint a feldolgozásra is sza-
kosodott vállalkozás létrehozására, amely „többeknek 
megélhetést adhat” – szerényen fogalmazva.

A borszékiek közül több jelenlévő ismerte és jelezte: a ki-
lencvenes évek elejéig Gyergyószentmiklóson tanárkodó, majd 
Magyarországra emigrált Rab János Népi növényismeret a Gyer-
gyói-medencében című kötetében 46 növényt azonosított Bor-
széken. 

KALAND A SÚGÓ-BARLANGBAN
Tavasszal, amikor a természet hosszú álmából újra felébred, egyre gyakrabban csa-

logat, és arra ösztönöz, hogy megcsodáljuk gyönyörű tájait, hogy felfedezzünk szebb-
nél szebb, érdekesebbnél érdekesebb dolgokat. Egy szép napsütéses szombaton a II. B. 
osztály és tanító nénijük elindultak szépségeket, csodákat felfedezni. Utunk a Súgó-
barlang felé vezetett, Vaslábtól mintegy 6 km-re. Gondolatok egy közös fogalmazás-
ból: „Az úton sokat énekeltünk, vicceltünk. Megérkeztünk. Hosszú lépcsősor vezetett 
a menedékházhoz. Itt kedves barlangászok vártak. Elfogyasztottuk az ebédünket és 
pihentünk egy kicsit. Egy kedves barlangász lány vezetésével elindultunk a barlanghoz. 
Ő volt a túravezetőnk. Sokat mesélt nekünk a barlang keletkezéséről, a cseppkövek ki-
alakulásáról. A hegy belsejében igen csodálatos dolgokat láttunk. Ugyan sötétség volt, 
de szerencsére lámpát kaptunk. Mint valami kis törpék ballagtunk előre libasorban, 
teremről-teremre. Nyolc ilyen termet, csarnokot láttunk. Olyan csodálatos dolgokat láttunk, mint még soha. Bekerültünk a csepp-
kövek birodalmába, mintha egy mesevilágban lettünk volna. A cseppkövek sok-sok formában jelentek meg előttünk: medvebocs-, 
farkasszáj-, delfinformában. De láthattuk Hófehérkét és a hét törpét, a pásztort juhaival, és egy csodálatos Mária szobrocskát. El-
csodálkoztunk, amikor hallottuk, hogy mindezek a cseppkövek több ezer év alatt alakultak ki. Egy gyönyörű órát töltöttünk a hegy 
belsejében, ámultunk-bámultunk, de szigorúan betartottuk a barlanglátogatás szabályait. A tanító néni meg is dicsért, és hazafelé 
bevitt a Sláger bevásárló központba, ahol elfogyasztottunk egy-egy fagylaltot. Ajándékokat vásároltunk az otthoniaknak, hogy ők is 
örvendjenek. Egy kellemes, hangulatos kirándulásban volt részünk”.     // II. B. osztály tanulói
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Egyhetes törökországi turnéról jött haza a Cifrasarok népitánc 
együttes. A gyerekeknek olyan nagy élményt jelentett ez az út, hogy 
már útközben, azon melegében  kezdtek haza telefonálgatni, képe-
ket küldeni, megosztani a sok élményt az itthoniakkal. Mikor pedig 
a hosszú útról megérkeztek, a fáradtság ellenére dőlt  belőlük a mon-
danivaló, meséltek szinte megállás nélkül. 

Én Straff Amandát és édesanyját kérdezgettem a „nagy útról” és 
a tőlük hallottak alapján írom meg utólag törökországi „leveleiket.”
Hogyan jött össze ez a turné?
Straff Amanda: A Cifrasarok a meghívást még a lengyelországi  
kiszálláson kapta [erről Ferency tanár úr beszámolt a Források 
hasábjain], amikor is a török meghívottak felfigyeltek a székely  
zászló napjára-holdjára, és azonnal érdeklődni kezdtek a cso-
port iránt. Az érdeklődésből meghívás született az Egirdiri-i 
gyermek néptánc fesztiválra. S ha már leutaztunk odáig, meg-
néztük Isztambult is, [a híres-nevezetes  régi fővárost, amely 
több évezredes múlttal büszkélkedhet, kultúrák, vallások, biro-
dalmak váltakozását őrzi a mai napig]. Itt olyan templomban 
voltunk, ahol le kellett húzzuk a cipőnket! [mecset]
Hány napig voltatok Egirdiriben? Hol szálltatok  meg?
Straff Amanda: Szállodában laktunk, de családok is vendégül 
láttak bennünket. A csoport szétosztása életkor szerint történt. 
Ha a családnak 11-12 éves gyereke volt, hasonló korút fogadott, 
nem számított, hogy lány vagy fiú. Én egy nagyon kedves fiús 
családnál voltam vendégségben. Az idő rövidsége ellenére úgy 
éreztem, barátok vagyunk. Ajándékot is kaptam tőlük. Érdekes 
volt, hogy a háznak török (balkáni) és európai, nálunk megszo-
kott illemhelye is volt. Az európai típusút a háziasszony hasz-
nálta, aki vélhetőleg nem „született” török volt. 
Hogyan értekeztetek, hiszen nem ismertétek a nyelvet?
Straff Amanda: Ó, kézzel-lábbal. Mutogattunk, rajzoltunk, 
és végül mindig megértettük egymást. Mikor megérkeztünk 

Egirdiribe, és a szállásra akartak vinni, a székelyru-
hám a buszban maradt. Mondtam, hadonásztam, 
próbáltam megértetni, hogy a ruha, a székelyruha, 
az kell! Nem  értették, hogy mi bajom van, de kézen 
fogtak és kivittek az autóbuszhoz. Akkor minden 
megoldódott. A nyelvi nehézségek   ellenére (ami 
sok nevetésre adott alkalmat), nagyon jól éreztem 
magam náluk. Sírva búcsúztunk el egymástól.
Történt valami emlékezetes? Milyen kalandban 
volt részetek? Straff Amanda: Bizony történt. A 
fesztivál második napján úgy látszik, olyan tűzzel 
roptuk a táncot, hogy beszakadt a színpad Gidró 
Roland alatt. Pillanatok alatt történt, csak derékon 
felül látszott ki a deszkák közül. Volt nagy nevetés! 
Mit emelnél ki az egész útból? Mi volt számodra a leg-
szebb élmény?
Straff Amanda: minden nagyon szép volt, az első  

perctől az utolsóig. Nem tudok semmit kiemelni. Ha lehetséges 
lenne, ugyanúgy szeretném megismételni az egészet, ahogyan 
volt, semmin nem változtatnék!        

// Kerdezősködött: Kolbert Tünde

» „SZÉP VOLT AZ ELSŐ PERCTŐL AZ UTOLSÓIG” «

TÖRÖKORSZÁG
Szerencsések voltunk,hogy meghívást kaptunk az Egirdiri 

Gyerek Folklórfesztiválra.  Április 19-én indultunk a borszéki 
Cifrasarok néptáncegyüttessel, kis nehézséggel, de annál ké-
nyelmesebben utaztunk. Legelső megállónk Isztambul volt, 
ahol ellátogattunk a Kék Mecsetbe (muzulmán templom), a 
Hagia Szofi ához (szent hely).Felolvastunk egy kis részt Isztam-
bul történetéből, nagyon tetszett ez a hely, mert még egy gyö-
nyörű szökőkút is volt mellette. Majd elindultunk végső célunk, 
Egirdir felé. Reggelre megérkeztünk egy égkéken csillogó tó 
mellé, ahol a szállodánk volt. Beköltözés után az étteremben is-
merkedtünk a török ételek számunkra különleges ízével. Négy 
fellépésünk volt, de az egirdiri volt a legfontosabb, itt kellett leg-
jobban teljesítenünk. Nagy meglepetésünkre Gidró Roland alatt 
a színpad betörött, de szerencsére nem lett semmi baja, és még a 
közönséget is megnevettettük.  Sok barátot szereztünk, minden-
ki nagyon kedves volt. De az volt a legjobb barátkozás, amikor 
az utolsó nap török családokhoz voltunk kiosztva, akikkel egy 
nagyon kellemes napot töltöttünk. Még egy sárkány fesztivál-
ra is elvittek, ahol a sok sárkánytól az ég a szivárvány minden 
színében pompázott. Mindent elkövettek, hogy jól érezzük ma-
gunkat, igazán vendégszerető családok voltak. Sok szép élmény-
nyel tértünk haza.

Köszönjük Ferency József tanár úrnak és Sándor Csaba La-
jos táncoktatónak, hogy felkészítettek és elvittek minket. Ez már 
a második utunk Lengyelország után.           // Elek Ágota, V.B.
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Napjaink számítástechnikai eszközei közé tartózik a nyom-
tató is. Tudjunk meg egypár fontosabb tudnivalót ezekről, vala-
mint kihasználásuk illetve kifi zetődőségeik szerint. 

A legelterjedtebbek a tintás nyomtatók, ezek előnye az ol-
csó kivitelezés, a gyors, jó minőségű nyomtatás, otthoni, illetve 
kisebb irodai használatra. Érdemes odafi gyelni a tintapatron 
típusára, lehetőleg kerüljük a chipvezérelt patronokat, ezeket 
nehezen, vagy egyáltalán nem lehet újratölteni, mivel a beleépí-
tett chip „árulkodik” az elhasznált tinta mennyiségéről. Ebben 
az esetben a színes, meg a fekete patron beszerzési ára elérheti a 
nyomtató árát is, ami pedig hátránynak tudható be, ugyanúgy, 
mint a kevés nyomtatható oldalak száma.

A másik, széleskörben használatos, a lézernyomtató, ennek 
két változata van a színes, meg a fekete. Előnyük, hogy jó minő-
ségű, időtálló nyomtatást végezhetünk vele, és egy festékdoboz-
zal akár 2000 oldalt is kaphatunk, ami majdnem tízszerese a tin-
tás nyomtatóknak. Hátrányuk, a nem olcsó festékdoboz, ugyanis 
az utántöltése is költséges, főleg színes lézernyomtatók esetében. 
Ajánlott olyan helyekre, ahol sokat kell nyomtatni, nagyobb iro-
dákba, vagy olyan sajátfelhasználásra, ahol keveset (havonta 25-
30 oldalt) kell nyomtatni, előnyben a tintás nyomtatókkal, mivel 
azokban a tinta beleszárad, ha nem használjuk rendszeresen.

Harmadik típus, a speciális fényképnyomtató, ez különleges 
fényképpapírt használ, színes festékszalaggal. Kiváló minőségű 
fényképek nyomtatására ajánlott, de hátrányára szól a költséges 
fogyóanyag.
Pár szóban a működésükről:
Tintasugaras nyomtató

A papírra lőtt festékcseppekbõl alakul ki a mátrixkép. Spe-
ciális, típustól is függő tintát igényel, így másfajta festék alkal-
mazásával nem ajánlatos próbálkozni. Egyik fajtája (például a 
Canon nyomtatók esetén) hõre táguló festéket alkalmaz. Egy kis 
kamrában a festéket másodpercenként többezerszer felmelegít-
ve a kitáguló festék szabályosan kilövi magát a papírra. 

Másik (például a Hewlett Packard nyomtatóiban alkalma-
zott) módszer a nyomás növekedésével lövi a festéket a papírra. 
Ehhez piezoelektromos kristályok összenyomó hatását alkal-
mazzák a festék kipréselésére. Mindkét típusnál fi gyelni kell 
arra, hogy a festékes patront légmentesen tartsuk használaton 
kívül, nehogy kiszáradjon a tartalma. Közvetlenül nyomtatás 
után a festék még nem száradt meg, és ha hozzányúlunk, köny-
nyen elmaszatolódik, ezért óvatosan kell kezelni. Különösen 
sok festéket igénylõ nyomtatásnál szabályosan elázhat a papír, 
ami azonban nem jelent nagyobb problémát, ha megfelelõen 
hagyjuk száradni a tintát. 
Lézernyomtató 

A fénymásolóhoz hasonló elven működik a lézernyomtató. 
Mindkettõben a festék por alakú, amelyet a készülék beleéget 

a papírba. A minta kialakításához egy szelénhengert használ-
nak, amelyet elektrosztatikusan feltöltenek. Ezután a hengert 
fénnyel megvilágítják (lézerfénnyel vagy LED diódákkal, míg a 
fénymásolónál a másolandó lap képét vetítik a hengerre). Ahol 
a szelénhengert fény éri, ott a fény hatására megszűnik a henger 
elektromos töltöttsége, ahol nem éri fény ott megmarad a töl-
tés a hengeren. A festékpor a szelénhengerével ellentétes töltés-
sel rendelkezik, így amikor a hengerre szórják, a töltött részen 
megtapad, míg a töltéssel nem rendelkezõ rétegről lehullik, és 
visszakerül a festéktárolóba. A hengerre tapadt festék ezután 
a hengerrel együtt forogva eljut a papírra, ahol felmelegítik a 
papírt. Ennek két hatása van: A melegítést végző henger szabá-
lyosan belevasalja a festéket a papírba, másrészt a hő hatására 
megszűnik a szelénhenger töltöttsége, és így elengedi a festéket, 
új töltés és festék befogadására alkalmassá válva. A működés 
módjából adódóan a nyomtatóból kikerülő papír meleg. 

A fényképnyomtatóval, bárki egyetlen gombnyomással pro-
fesszionális minőségű fényképeket nyomtathat kevesebb, mint 1 
perc alatt. A festékszublimációs technológia kiváló színmélysé-
get és színátmeneteket biztosít, így fáradság és várakozás nélkül 
juthat hagyományos laborminőségű nyomatokhoz. A levelező-
lap méretű nyomatok például mindössze 46 másodperc alatt 
elkészülnek. A minden nyomtatáskor felvitt, kiömlő folyadé-
koktól és kifakulástól védő speciális bevonatnak köszönhetően 
hosszú élettartamú nyomatok készíthetők, amelyek albumban 
tárolva akár 100 évig is megmaradnak.

Májusi tanácsülés 
Borszéken

A borszéki önkormányzat május 28-án tartotta rendes 
havi tanácsülését. Öt téma szerepelt napirenden. Elsőként az 
első negyedévi pénzügyi zárás került napirendre, amit a tes-
tület ellenszavazat nélkül elfogadott. Új Biblionet programon 
való részvétellel értett egyet a képviselő testület. Közelebbről 
újabb számítógépeket kaphatunk, amit bérmentesen hasz-
nálhatnak az igénylők a felsőborszéki turisztikai információs 
irodában. Településünk más három romániai várossal közö-
sen pályázhat a közeljövőben európai pénzekért. Ehhez adta 
beleegyezését az önkormányzat, felhatalmazva a polgármes-
tert, hogy aláírja az erről szóló egyezményt. A különféléknél 
szó esett a hétvégi gyermeknapról, illetve a testület elvi bele-
egyezését adta, hogy helyet adjon az Erdélyi Kárpát Egyesület 
2016-os vándortáborának, biztosítva a helyszínt a sátorozás-
hoz, illetve a szükséges infrastruktúrát a tisztálkodáshoz. Új 
soros ülésvezetőt választottunk a következő három hónapra.

// Farkas Aladár

» TUDOMÁNY-TECHNIKA-MINDENKINEK «
HOGYAN VÁLASSZUNK NYOMTATÓT
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HÍREK RÖVIDEN

Sajnálattal tudatjuk, hogy meghalt Borszék legöregebb 
embere, Kopacz György, aki 101 évesen távozott az élők sorából. 
Ehhez hasonló példa csak 1951-ben volt, amikor Rosner Mária 
Zsófia élt meg hasonlóan 101 évet. Jelenleg Eigel Lászlóné 
Oláh Ágnes településünk legidősebb lakosa, aki februárban 
betöltötte a 101. életévét. A gyergyószentmiklósi Szent Erzsébet 
öregotthonban éli napjait. Kívánunk neki további egészséget, 
hogy élvezhesse békés éveit.

***
Dicséret illeti a borszéki Kercsó Lászlót, az Erdélyi Kárpát 

Egyesület gyergyói osztályának tagját, aki önszorgalomból, 
a környezete iránti szeretetből és tiszteletből kitakarította a 
Tinovai borvízkutat és bekerítette, hogy az állatok ne tegyék 
tönkre a kút foglalását.

AZ OSONÓ 
SZÍNTÁRSULAT 

BORSZÉKEN
A borszéki színházkedvelő közönség szombaton, május 

11-én két előadáson is élvezhette a sepsiszentgyörgyi Osonó 
Színházműhely produkcióját. A 20 éve Dr. Salamon András 
magyartanár alapította társulatot 1999-ről Fazakas Misi vezeti. 
A műsorra tűzött darab: Ahogyan a víz tükrözi az arcot bejárt 
két kontinenst. Előadták 12 ország 70 településén. A mostani 
előadásuk a 200. Kísérleti színházként jellemzik magukat. Tár-
sadalmi-, szociális problémákat visznek színre. Bemutatják a 
magányos gyerekeket, a tehetetlen szülőket, a kiszolgáltatott 
fiatalokat, a külföldön kényszerűségből munkát vállalókat, az 
elvált szülők gyerekeinek mostoha sorsát, a cigarettázó, drogo-
zó fiatalok helyzetét, stb. A fiatal, de tehetséges amatőr színé-
szek: Barha Levente, Bilibók Apollónia, Daragics Bernadette, 
Kerekes-Salamon Csilla és Mucha Oszkár 65 percen át éberen 
tartották a nézők érdeklődését és elgondolkodtunk egy-egy je-
lenet mondanivalóján. Formabontónak mondható a játékszín 
kialakítása, amely igazi műhellyé, kuckóvá alakította át a nagy 
kultúrotthont. Nem a színpadon, hanem a közönség „orra” 
előtt, elérhető távolságban láthattuk, halhattuk őket. A rendező 
ügyesen kombinálta az eleven előadást a videobejátszásokkal. 
A világítás és a zene autentikus légkört teremtett és igazi művé-
szi élményben volt részünk. Az sem utolsó szempont, hogy az 
előadás ingyenes volt. A rendező szavait idézve: „ A művészet 
ingyen kell eljusson a befogadókhoz”. A második előadás végén 
egy közönségtalálkozó keretében tárgyalták meg a látottakat.

 A társulatot beválogatták a négyévente sorrakerülő Ama-
tőr Színházi Világtalálkozóra és az olaszországi Teatro Lab 
Színházi Fesztiválon nagydíjban részsült. 

// Farkas Aladár

LEGYÜNK 
GYERMEKLELKŰEK!

Május 28-án tele volt a katolikus templom, nem csak ka-
tolikusokkal. Futótűzként terjedt el a hír, hogy Bőjte Csaba 
ferences barát meglátogatja a Borszéken működő napközi ott-
hont és az épülő központot. És ha már itt van, mindannyiunk 
örömére és lelki épülésére szentmisét celebrál.  Prédikációját, 
amit akár gyermeknapinak is nevezhetünk, a nagyon közvetlen 
megfogalmazású intelemmel indította: „Ha nem lesztek gyer-
meklelkűek, nem dugjátok be az orrotokat a menyországba.” 
A továbbiakban a gyermek, majd a felnőtt Jézussal példálózva 
kifejtette, mit is jelent gyermeklelkűnek lenni: kulcsfontosságú 
a bizalom (összetartja a kis és nagy közösségeket), az elfogadás,  
a bizalmon alapuló kitartó cselekvés, az engedelmesség,  oda-
figyelés, szófogadás (egyre kevesebbet emlegetik manapság), a 
kedvesség. Ezeket az értékeket szem előtt tartva lehet nap mint  
nap növekedni, fejlődni, rendületlenül bízva a gondoskodó Jóis-
tenben. Ha mindig mindenben Jézus példáját próbáljuk követni 
születésétől az értünk vállalt kereszthaláláig, sokkal könnyebb 
lehet az életünk, kevesebb lesz a hiszti és a Diazepam fogyasz-
tása is visszaesik-fogalmazott igen szemléletesen Csaba testvér. 
A könyörgések Borszékre és lakosaira voltak megfogalmazva. 
Tőlünk is függ, mennyire valósulnak meg. Legyünk gyermek-
lelkűek és minden rendben lesz...

***
Csaba testvér nem egyedül jött. Szentmise után a gyüle-

kezet elé szólította Szabó Gyuri bácsit, a bükki füvesembert, 
aki néhány nappal azelőtt két napot töltött Borszéken, és most 
Bőjte Csabát kísérte el ide. Aki akkor nem találkozott vele, most 
hallhatott a gyógynövények szerepéről a gyógyításban, a népi 
gyógyászat rehabilitációjáról, a megelőzés fontosságáról. Gyu-
ri bácsi felhívta a figyelmet a vese, a máj és a verejtékmirigyek 
kiemelt szerepére a szervezet méregtelenítésében. Válaszolt az 
egyéni kérdésekre, mindenkit ellátott szaktanáccsal.

// Kolbert Tünde
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MELÁNIA EPER DZSEME
Hozzávalók:
1 kg eper, 40-50 dkg cukor, fél citrom leve, egy pici só

Elkészítés:
Az epret megmosom,a szárait eltávolítom és apró kockákra vágom, és egy tál-

ba teszem. Lassú tűzön főzöm, és néha leszedem a habot, ami a tetején összegyűlt.
Addig főzöm időnként kevergetve, amig besűrűsödik.Vigyazni kell, mert ha hűl, még sű-
rűbb lesz.Mikor elérte ezt az állagot, hozzáadom a cukrot és addig kevergetem, amig elol-
vad benne.A cukorral még 20 percet főzöm, majd üvegekbe rakom. Én a citrom levet a vé-
gén adom hozzá, így egy kicsit pikánsabb lesz a lekvár. És egy pici sót, ami kihozza az izét. 
Minden üvegbe először csak egy kanál 
forró lekvárt teszek, majd később töl-
töm fel, hogy el ne pattanjon az üveg. 
Mikor a lekvár az üvegekbe került, a 
tetejére egy késhegynyi szalicilt  vagy 
nátrium-benzoátot teszek. Azért, hogy 
a lekvár lassan hűljon ki, az üvegeket 
száraz dunsztba teszem.

Kb. 1 óra 20 perc  alatt elkészül.

HÍRES LETT A SZÉKELY ZÁSZLÓ!
Vannak dokumentumok már a XV. századból, hogy a székelyeknek már önálló 

hadi zászlójuk volt, vallja Mihály János történész. A zászlón lévő Nap és Hold szimbó-
lum 1580-ban jelenik meg. Az 1876-ban szervezett vármegyék címerében is fellelhető. 
Lásd Székelyudvarhely címerét. Használata szabad volt a két világháború között is. A 
Trianoni diktátum után, amit a magyarság második Mohácsának tartanak, az 1921-
ben elfogadott román törvény sem tiltotta. Sőt 1945 után is használható volt. A ’89-es 
rendszerváltás után gomba módra elszaporodtak a címerek, pecsétek, zászlók. Szinte 
minden település kidolgozta a maga címerét, de sajnos a heraldikai bizottság a mai 
napig nem hagyta jóvá azokat (beleértve a borszéki címert is). Ezért a Hargita Megyei 
Tanács 2008-ban létrehozott egy munkacsoportot Sófalvi András vezetésével, azzal a 
céllal, hogy tanulmányozzák a régi székely zászlókat, címereket, és dolgozzanak ki egy 
olyan zászlót, amely kellőképpen szimbolizálja a székelységet. 2004-ben Kónya Ádám 
(háromszéki polihisztor) javaslatára elfogadták ezt a zászlót. A Székely Nemzeti Ta-
nács is magáévá tette. 2009. november 26-án a Megyei Tanács határozatban fogadta 
el megyezászlóként. Ugyan volt hét ellenszavazat is, belőle kettő román, de a határo-
zat így is érvényes. 2011-től kezdődött a pereskedés zászlóügyben. Civil szervezetek, 
egyesületek, sőt magánszemélyek indítottak pert zászlóügyben. Ez 2012-ben tovább 
fokozódott. Több polgármestert, iskolaigazgatót meghurcoltak, rendőrségi kihallga-
tásra idézték be. Mára már lecsengett ez a hisztériakeltés. Az ügyészség megszüntet-
te a kihallgatásokat, büntetéseket, és végre úgy néz ki, hogy elfogadják. Hiszen nincs 
benne semmi kivetnivaló. Egy népcsoportnak a zászlója, amelyet a Helyi Autonómia 
Chartája is biztosít. Ma már minden középületen megtalálható. Borboly Csaba Hargita 
Megye Tanácsának elnöke szerint „a székely zászló összetart és hitet ad”. Ez így igaz. 
Érzelmileg jót tesz mindnyájunknak.

// Farkas Aladár

FAKANÁL – BEFOZOCSKE

BORSZÉKI TAVASZ

Felemeltem egy felhőt,
Alatta fekete varjú várt.
Tébláboló esőcseppek
Ütötték át a homályt.

Távolban villám kacsint,
Játszva ős fába kap.
Szivacsmoha nyeli puhán
Az eltévedt nyomokat.

Csokrot kötött a rügy ,
Integet a kakukkvirág,
Gyöngyöt izzad a nyers fenyő,
S kedvet növeszt egy fénynyaláb.

ESŐ UTÁN

Kiteregettem a lelkem,
Hogy járja át-
A pitypang méze,
A fű harsogó zöldje,
Az ég buggyanó kéke
A sárga nap fénye,
Szúnyog zirrenése,
A barna föld melege.
S a lelkem szivárvánnyal 
Lett tele.

CSUPA IZGALOM

Szeszélyes hölgy ez a Tavasz.
Ma pipafüstöt szív a hegytetőn,
Holnap bódít mézédes illatával.
Ma tépi csupasz ágait a fáknak,
Holnap simítja langyos napsugárral.
Ma dért s tüskés havat köhécsel,
Holnap tűzlabdát hajít az égre.
Ma könnyeit vederrel önti,
Holnap a földet mosollyal köszönti.
Fárasztó és izgató
Tarka pillangó.

// Ungureanu Katalin
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Megkérdeztük
Olvasóink közül többen érdeklődtek: vásárolhat-e külföldi 
állampolgár ingatlant Romániában?  Nos, utánajártunk. 
Megkérdeztük a közjegyzőt, akitől megtudtuk, hogy az 

előző rendelkezésekkel ellentétben, 2014  január   elsejétől 
az EU tagországok állampolgárai  vásárolhatnak a szintén 
EU tagállam Romániában ingatlant. Egyelőre csak épüle-
tet, a hozzá tartozó földterület nélkül lehet vásárolni, de 

létezik megoldás (kiskapu).

Elkezdődtek a munkálatok Borszéken egy nagyméretű 
szabadtéri medence elhelyezéséhez a korabeli képeslapok 
alapján tavaly októberben beüzemelt, meleg vizes borvíz-
medencés Ó-sáros fürdő elé. A városvezetés a június 29.-i 
turistaszezon-nyitóra átadandó „strand-projekttel” kívánja 
Borszék várossá válásának 60-éves jubileumára még jobban 
felpezsdíteni a turistaforgalmat a fejlődésnek lendülő, egyko-
ron híres királyi fürdőtelepen.

Mik József polgármester sajtónyilatkozata a két, összefüggő 
témában:
A STRANDÉPÍTÉS:

Borszék város költségvetéséből, tanácshatározattal döntöt-
tünk nemrég egy kültéri, szabad ég alatt felépített strand kivi-
telezéséről - és tegnap már neki is láttunk a munkálatoknak. A 
80000RON-ból (15ezer EUR+TVA) készülő medencénk 12 x 5 
méteres lesz, közvetlenül a mostani födött, meleg vizes borvíz-
fürdőnk, az Ó-sáros közelében. Terveink szerint ezt őszire be is 
födnénk speciális sátorral, hogy rossz időben, hűvösben is hasz-
nálhassák a turisták, vendégeink, és mi magunk.

A borszéki “strandunkat” elkerítjük, civilizált, elegáns, kel-
lemes környezetet tervezünk kialakítani a fürdőzni érkezőknek 
- itt a gyerekeknek is sokkal tágasabb és szabadabb lesz a játék-
lehetőség. ugyanis a benti borvizet NEM szabad felkavarniuk (a 
gyógyhatás megtartsa érdekében, a borvízbuborékok bent tartá-
sa céllal).

Akkor majd, június 29-i nyári szezonnyitónkon, színes, 
strandlabdás zsivaj közepette szeretettel várjuk önöket hozzánk!

Ez a valóságunk! Szívünkben hordozzuk.
Azt szeretném, hogy büszkén, hittel 

ébredjünk. Dolgozva, ünnepelve töltsük 
a napunkat. Elégedetten, boldogan hajt-
suk le fejünket este – itt, Borszéken. A 
60 éve város Borszéken, amelynél szebb 
sehol sincs a világon.

Isten éltesse Borszék városát! Isten 
éltesse a borszékieket – és éltesse vendégeinket!

A jubileumi ünnepre pedig különleges programokon gon-
dolkodunk, olyan mozzanatokkal, amelyekkel a borszékiek 
minden ízlésű- és igényű rétegét nem csak megszólítjuk, hanem 
be is vonjuk. Interaktív, egybe forrott , egyként dobogó borszéki 
szívvel szeretnék ünnepelni Önökkel.

Szavak nélkül is. Táncosainkat nézve is. Együtteseinket 
hallgatván is. Legyen hát ez a „vezércikkem” egy aktív meghívó 
erre a készülő ünnepsorozatra. Adják tovább, családtagjaiknak, 
ismerőseiknek, máshol lakó barátaiknak! 

Mindannyiuk véleményét, ötletét, segítő szándékát öröm-
mel fogadjuk. Lelkesedésük pedig, bizony meglátják, megsok-
szorozza erőinket. Ez a jubileum nekünk dolgozik. Meghúzha-
tunk egy történelmi vonalat – innen már csakis a jóra nézünk 
vissza, és csakis a fejlődésről beszélünk, ha a jövőbe nézünk. A 
dolgos ünnepnapjainkon pedig örömünk és elégedettségünk 
gyümölcsözhet. Akkor hát: Borszék 60, ünnepre fel!

// Mik József polgármester

» BORSZÉK 60... «»STRAND ÉPÜL BORSZÉKEN 
– A VÁROS 60-ÉVES 

JUBILEUMÁRA « Folytatás az első oldalról

Fotó: Antal Károly
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