A Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri Hivatal közérdekű lapja
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NÉGY ÉS FÉL ÉVTIZED ISTEN ÉS EMBER SZOLGÁLATÁBAN
Beszélgetés Bakos Balázs plébánossal
K.T.: A papi pálya a laikusok
szemében kicsit titokzatos, nincs még
egy olyan „mesterség”, mely Ég és Föld
között terelgeti az embert. Ugyanakkor
azt is tudjuk, hogy a papi hivatás nem
nyolcórás munka, hanem sok lemondást, önfeláldozást követelő szolgálat.
Első kérdésem a kezdetekre vonatkozik,
a családi háttérre, ki-mi indította el a
fiatal Bakos Balázst ezen az úton?
Bakos Balázs: Én sem tudom
igazán...Volt Remetén egy buzgó segédlelkész, Kosza Vilmos, aki sokat foglalkozott gyerekekkel. Talán ő volt az egyike azoknak, akik engem a papi pályára tereltek. No meg a családi légkör:
nagyon vallásos családban nőttem fel,
soha nem hiányoztam szentmiséről, ahová édesapám akkor is elkísért, mikor
legénysorba nőttem. Kicsit restelltem is
az apai kíséretet. Nagyanyám öt gyermeke elvesztése után
belépett a harmadrendbe. Sokat imádkoztak érettem a
családban. Eredetileg erdészmérnöknek készültem, de három
hónap után haza mentem az erdészeti szakiskolából, és Remetén,
a kályha melletti fásládán - ott jutott a későn jövőnek hely folytattam az iskolát. Érettségi után a Máthé Ferenc
segédlelkésszel folytatott beszélgetések hatására is döntöttem, és
beadtam felvételi kérvényemet a Gyulafehérvári Hittudományi
Intézetbe. Mikor a felvételemről értesült, édesapám örömkönnyeket hullatott. Visszatérve a kérdésre, röviden: az ima ereje
indított el az úton.
K.T.: Szolgálati évek? Állomások?
Bakos Balázs: Hét év múlva Gelence egyházközségbe
kerültem. Eredetileg Barótra szólt a kinevezésem, de Bakos
Sándor későbbi főesperes – szintén gyergyóremeteiközbenjárására neveztek ki segédlelkésznek Gelencére. Bakos
Sándor igen buzgó lélek volt, sokat tanultam tőle. Következett
Kézdimartonos és Ojtoz - Bereckhez tartozó filiák. Itt töltöttem
29 évet, mondhatom, a legszebbeket. Nagyon jó volt a
kapcsolatom a lakossággal, a gyerekekkel és a fiatalokkal. Együtt

éltük a mindennapokat, az ünnepeket.
Kirándultunk, szórakoztunk, kártyáztunk, biliárdoztunk. És dolgoztunk! Az
egyházközségnek sok földje volt, mindig
volt segítség megművelni. Hívtam és
jöttek. Valódi barátságban voltunk.
Könnyezve jöttem el onnan. Szerettem
volna Háromszéken, Lemhényben
maradni, de Potyó István titkár azt
válaszolta:”Senkinek sincs a köldökzsinórja Háromszékhez kötve”.
K.T. Következett Borszék?
Bakos Balázs: Igen. Az úgy volt, hogy
2005 július 2-án, Sarlósboldogasszony
napján, Futófalván búcsú volt. Ott
kérdezett meg Jakubinyi György érsek
úr: „elmész-e Borszékre?” Ilyen - olyan
betegségekre hivatkozva nemet mondfotó:Pethő Réka
tam. Aztán délután, négy új keresztúti
hely megáldása után, meggondoltam
magam, és öt főesperes jelenlétében igent mondtam Borszékre.
K.T.: Akkor a borszéki érkezésről ha mesélne, Plébános
úr!
Bakos Balázs: Előbb háztűznézőbe jöttem. Elég
emlékezetes, kalandos út volt, a nagyidő miatt késve érkeztünk
meg. Hivatalosan 2005 augusztus 2-án érkeztem ide.
K.T. A borszéki hívek emlékezetében és a plébánia
történetében biztosan mint „a templomépítő” fog szerepelni.
Kevesen mondhatják el magukról, hogy sikerült felépíteni egy
templomot. Nagy esemény mind a lelkész, mind a hívek
életében.
Bakos Balázs: A borszéki éveket mint a legeredményesebbeket tarthatom számon. Sokat megvalósítottunk, az
eredmény látható, kézzelfogható. Az alsóborszéki templom
mellett,- csak sorolom: templomfedés- és javítás, központi fűtés,
szolgálati lakás, ravatalozó fedése és felújítása, orgonajavítás ...
Persze, sokan és sokat segítettek. Csak így kapásból mondok
köszönetet a Polgármesteri hivatalnak, Mik József polgármesternek, az egyháztanácsnak, magán embereknek.
(folytatás a 2. oldalon)
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Sokat tett az egyházközségért Kurkó Gyárfás, aki
jelenleg is 26 raklap cserepet
ajándékozott a parókiának. Mindenben társam és legnagyobb
segítségem Balázs Tibor kántor
volt, aki a sikeres pályázatokkal
előteremtette a pénzt a különböző munkálatokra.
Az alsóborszéki kápolna
építése is azzal kezdődött: „Mérd
ki, no, csak úgy lépéssel,
mekkora legyen!” És azokból az
első lépésekből és akkor még gyakorlatilag a semmiből kezdtünk
építkezni.
K.T. Talán úgy is mondhatjuk: elszánásból, akaratból,
hitből és reményből!
Bakos Balázs: Mindenképpen. De ha már a templomépítésről beszélünk, elmondom, hogy Háromszéken két templomot, templomtornyot is kijavítottam, újjáépítettem,
amelyeket az ottan gyakori földrengések megrongáltak.
K.T.: Szabadidő, civilélet? Ha létezik ilyen?

Bakos Balázs: Szeretek kertészkedni, gondozom a virágokat, gyümölcsfákat ... Szeretek
utazni. A szabadság alatt tartjuk
évenként az évfolyamtalálkozókat, Svájcban. Ezek az
utazások és kapcsolatok az
egyházközségnek is kamatoznak. Pl. az alsóborszéki kápolna
egyik ablakát egy volt kolléga
finanszírozta. Idén is oda készülök, onnan Fatimába utazunk.
Sokat utaztam Nyugat-Európában, ezután is szeretnék.
K.T.: Mit üzen a Források hasábjain a borszékieknek?
Bakos Balázs: Köszönöm mindenkinek, aki valamilyen
módon támogatott; ha akaratom ellenére megbántottam valakit,
attól bocsánatot kérek, ellenségemnek (mert ilyen is van)
megbocsátok. Itt maradok Borszéken, és ha egészségem engedi,
besegítek a szolgálatba.
K.T. Kívánok hosszú, egészségben eltöltött nyugdíjas
éveket, és köszönöm a beszélgetést!
Kérdezett: Kolbert Tünde

TÁJÉKOZTATÓ TANÁCSÜLÉSEKRŐL
2017. július 5-én tartotta soros ülését az önkormányzat,
ahol 14 határozattervezetet fogadott el a testület.
A 46-os határozat az S. C. RDE-HURON Kft-vel kötött
szemétgyűjtés és szállítási szerződés formanyomtatványát
hagyta jóvá.
A 47-es határozat egy terület szétválasztását hagyta jóvá
azzal a céllal, hogy a Hármasligetben meg lehessen hirdetni
egy négycsillagos szálloda megépítését.
A 48-as határozat jóváhagyta a fiatalok által bérelt
lakások bérének mintegy 45%-al való csökkentését.
A 49-es határozat jóváhagyta négy személy kiutazását
Fonyód testvérvárosba augusztus 24-28. között.
Az 50-es határozattal teljes egészében visszakerül a
város tulajdonába a tündérkerti helyi fürdő és mofetta. A
munkálatok egy részét- annak idején- a Megyei Tanács
finanszírozta, és ezért volt résztulajdonos.
Az 51-es határozat a Hétvezér sétány 12,04%-nak
átvételét hagyta jóvá. Ennek a sétánynak a modernizálásában a
Borvizek útja program keretében, szintén besegített a Megyei
Tanács, amiről most lemond a város javára.
Az 52-es határozat jóváhagyta egy négyfős
delegációnak Bácsalmásra való kiutazását augusztus 11-13.
között.

Az 53-as határozat módosította a városi víz- és
szennyvízszerződés 2-es mellékletét. A működtető, a
Derítőállomás és a hozzá tartozó terület (8039 négyzetméter)
után fog adózni.
Az 54-es határozat könyvadományokat fogadott el,
amelyek gazdagítják a Kamenyitzky Antal Városi Könyvtár
állományát.
Az 55-ös határozat elfogadta a városi katasztrófamegelőzési tervet, a hozzá tartozó tíz melléklettel.
Az 56-os tanácshatározat jóváhagyta egy négytagú
delegáció kiutazását a felvidéki Tallósra július 7-9. között. A
küldöttség személyi összetétele: Mik József polgármester,
Balázs Tibor, Mik Károly és Mik Mihály.
Az 57-es határozat jóváhagyta a szállodaépítésre szánt
10.910 négyzetméteres terület hosszútávú bérbeadásának a
tenderfüzetét.
Az 58-as határozat jóváhagyott egy speciális
szemétgyűjtési és szállítási taxa bevezetését azon fizikai és jogi
személyeknek, akik nem kötnek szerződést a Huronnal. Ez a
taxa duplája a szerződéses szemétgyűjtési és szállítási díjnak.
Az 59-es határozat felbecsülte a város tulajdonában lévő
28 épületnek az értékét.
Farkas Aladár
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SZEMÉTGYŰJTÉS A TÁSZOK-TETŐ KÖZELÉBEN

Erőgyűjtő táborban voltunk Borszéken július 10 és 16ika között. Kovászna, Hargita és Maros megyéből érkezett a
fenyvesek és gyógyvizek tündérkertjébe a húsz fős csapat,
pihenni, kikapcsolódni, élményekkel feltöltődni. A szervezők,
Nagy Zoltán és Nagy Ibolya körültekintően tervezték meg a
napi programot, amiből a testedzést kiegészítő lelki és szellemi
táplálék sem hiányzott.
Igy került sor a sokunknak csak hallomásból ismert
Tászok-tetői kirándulásra. A Borszéktől 13 km járásra található
„rovások hegye” régmúltunk titkainak őrizője. Csedő Attila
blogján leltem rá a képekkel gazdagon illusztrált szakrális hely
leírására. „A XX. század elején Gyergyószentmiklós közelében
az 1366 méter magas Tászok-tetőn nyolc darab rovásfeliratos
kőtömböt találtak, amelyek első leírása Kémenes Antal
középiskolai tanártól származik 1913-ból... A feliratokat
róváskutatók többen tanulmányozták, de annak ellenére, hogy
jelrendszerük nagyban megegyezik a székely rovásíráséval,
jelentéstartalmuk, koruk, és eredetük még ismeretlen. Az
időközben felrobbantott kövekből még több kisebb darabot
láthatunk a fennsíkon. Az épen maradt feliratos kőtömbökből két
darabot a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban
őriznek.”
Vizmosta, rönkszállító autóktól széttaposott út vezet fel
a gerincre. Luxuskocsinak alig van esélye tengelytörés nélkül
megúszni a kalandtúrát. Négyen vállalkoztak csapatunkból,
hogy a félnapos kirándulásra indulókat gépkocsikkal felviszik a
csúcs közelébe, s onnan gyalogol a társaság.
Lélegzetelállító a fennsíkról a látvány. A földrajzban
járatosabbak sorolják, többen találgatják az egymás mögött
magasuló hegyláncok neveit. A tájba belezavarnak a két sorban
sűrűn felállított telekommunikációs átjátszó antennák. Ezek
megépítésének ürügyén robbantották fel a rovásírásokat
tartalmazó kőtömböket hatósági utasításra a Tászok-tetőn.
Ismét a blogszerkesztő Csedő Attilához visszetérve idézem
Barabási László erdélyi történész, muzeológus, a székely

történelem kutatójának sorait, aki a Hol vagytok székelyek?
című őstörténeti munkájának 84. oldalán írja:
„ A Tászok-tetőn, magas hegy hátán, rovásos kövek
tömege hever. Amerikai, angol, magyar és romániai szakértőkkel
többször tanulmányoztuk a helyszínt, és megegyeztünk azon, egy
sor kutatási eredmény egybevetése után, hogy több mint 30 000
éves, de arról is megegyeztünk, hogy befogjuk a szánkat vele, mert
senki sem fogja ezt nekünk elhinni."
Ke r e s g é l e m , n é z e g e t e m a f ű b e n s z é t s z ó r t
szikladarabokat. A világon mindenütt féltett kincsként őriznék
és mutogatnák, mint az emberiség szellemi örökségét, a megalit
műveltség részét. Szardiniában a nuraghei kultúra több mint
700 emlékhelyét térképezték fel a régészek, ebből sok a
rendbetett, épületmaradvány, ami turisztikai látványosságként
belépőjeggyel látogatható, De ugyanilyen szenzációt kínál
Málta is, az 5000 és 7000 év közöttre becsült megalit
templomaival. „Felelőtlen, vagy tudatos pusztítás az, ami itt a
Székelyföldön történt?- teszi fel a kérdést Csedő Attila.
Rovásirás kutatók leírása szerint a mi kőemlékeinken található
a legtöbb betű és jel”. Friedrich Klára- Szakács Gábor, a Tászoktetőtől a bosnyák piramisokig című könyvben részletes
tanulmány olvasható a helyről, és az ott talált kövekről,
fényképeket, rajzokat is közread a szerző.
A szent hegyről lejövet, az Orotva felé tartó
útelágazásnál leparkolt gépkocsik körül, mintegy 150
négyzetméteres területről, négy zsák szemetet szedett össze
félóra alatt csapatunk. Akik felhozták a konzerveket, söröket és
üdítőket, a műanyag flakonok, reklámszatyrok mellett levetett
cipőt, táskát és ki tudja még hány oszlásnak indult, de egy
emberélet alatt le nem bomló tárgyat hajigáltak szanaszét. A
„jobbérzésűek” az erdőben, a fák alá rejtették, gondolva rá,
hogy az odalátogató túrista szeme fel ne akadjon a látványtól.
A helyszinen tapasztaltakról tájékoztattuk a
polgármesteri hivatal illetékeseit, a zsákokat pedig a borszéki
kukákba süllyesztettük..

Marosvásárhely, 2017.07.17. Simonffy Katalin
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A CZIFRASAROK NÉPTÁNCEGYÜTTESRŐL
Gyakran tettem fel magamnak a kérdést miért kell a
Czifrasarok Néptáncegyüttest fenntartani, mit is nyújt ez a
gyerekeknek. A számos kérdés egyike az, hogy mivel tudja
segíteni a mai kor gyermekét egy olyan csapat, mely a
hagyományápolásra, annak megélésére épül. A mai világban
elképesztően szomorú híreket hallani a gyerekekről általában.
Míg korábban ismeretlen volt a gyerekek körében a szorongás,
a depresszió és egyéb lelki betegségek, mára egyre nagyobb
teret hódítanak. A tinédzserek olyan lelki problémákkal
találják szembe magukat, melyeket nem tudnak kezelni. És
ilyenkor automatikusan feltesszük a kérdést: miért? A szülő
csak a saját gyerekét látja nap mint nap és annak a
viselkedéséből próbál levonni következtetéseket, én viszont a
teljes iskola diákságát látom, így a kialakított kép is teljesebb.
Szomorú, hogy a gyerekek nagytöbbségének a telefon a legjobb
és egyben egyedüli barátja. Szünetben inkább telefonoznak
mintsem játszanának, beszélgetnének egymással. Ezzel
szemben azok a gyerekek, akik a Czifrasarok Néptáncegyüttes
tagjai, esélyt kapnak arra, hogy sokkal szorosabb, mélyebb
barátságokat kössenek. A közösséghez való tartozás
biztonsággal, önbizalommal tölti el a gyereket. Úgy gondolom,
a csapat megvédi a gyereket a világ különböző veszélyeitől,
kisértéseitől. A Czifrasarok nevel, tanít és felvidít minden
jóérzésű gyereket, aki a tagja.
A továbbiakban röviden beszámolok arról, amit az
elmúlt időszakban megéltünk, illetve arról, amit meg fogunk
élni. Egyszerű gyerekek, kik ugyanúgy várták a nyarat és a
vakációt, mégis számos tevékenység és feladat elé néznek
minden nyáron. A Czifrasarok Néptáncegyüttes számos
gyereknek jelent életformát, lehetőséget arra, hogy egy kicsit
másképp éljen mint a többiek. A számos próbán kívül több
tevékenységet is szervezünk, rendezvényeken veszünk részt.
Minden év július első szombatján résztveszünk az Ezer
székely leány napján. Tesszük ezt azért, mert úgy gondolom,
kötelességünk egy ilyen rendezvényt támogatni jelenlétünkkel
és természetesen azért is, mert nagy élmény számunkra.
Amikor egy ilyen színvonalas eseményre elmegyünk egy kicsit

megerősödünk lélekben és hitben. Látjuk azt, hogy nemcsak
mi, néhányan tartjuk fontosnak hagyományaink ápolását,
megélését, hanem több ezren fiatalok és idősek egyaránt. Úgy
érzem, hogy mindenki, aki ott van, pontosan tudja, mit érzek,
ismeri az értékrendemet és tudja, miért vagyok ott. Bár több
ezren veszünk részt, mégis családias a hangulat. Talán a
legfontosabb az, hogy amikor ott vagyok, úgy érzem,
pontosan ott vag yok ahol lennem kell ezen a
világon.[kiemelés K.T.] Ez az az érzés, mely minden évben
elvisz erre a rendezvényre.
Jelenleg a gyerekekkel Balánbányán táborozunk. A
táborunk ma, július 24-én kezdődött és 29-ig fog tartani.
Hajnalban indultunk autókkal, majd Maroshévízről vonattal
utaztunk Csíkszentdomokosig, ahonnan szintén autókkal
szállítottuk a gyerekeket a baláni tanulók házához. A
tevékenységeket Gidró Roland és Váradi Ágnes tartják. A tábor
csapatépítésről, közösségformálásról szól. Ezúttal a
néptáncnak másodlagos szerepet adtunk, és sokkal inkább a
csapatot szeretnénk megerősíteni, segíteni szeretnénk a
tagokat, hogy megtalálják helyüket és szerepüket a
Czifrasarokban. Erre nagy szükségünk van, mert az utóbbi
időben számos változás történt. Az a generáció mellyel ezt a
tevékenységet elkezdtem 2011-ben, mára felnőtt és egyre
nehezebb őket egybefogni, sokan közülük dolgoznak, másokat
egyéb tevékenységek kötnek le. Ugyanakkor sok kisgyerek
érkezett a csapatba, akiknek helyet kell találni sorainkban.
Hazaérkezésünk után a Jászapáti néptánccsoporttal
közös tánctanuláson veszünk részt egy hétig, és közös műsort
készítünk, melyet a Borszéki Napokon fogunk bemutatni.
Terveink szerint egy nagy közös koreográfiát is bemutatunk.
Végül pedig résztveszünk a Nosztalgia napokon.
Körülbelül ilyen egy nyár a Czifrasarok Néptáncegyüttes számára. És ha megnézzük, kik azok akik mindezeket
végigcsinálják? Egyszerű gyerekek, akik a mai világ
forgatagában felismerik a valós értékeket és képesek helytállni,
értéket teremteni.
Ferency József

fotók: Móga Attila
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TAEKWONDO BORSZÉKEN
Júliusban a Román Taekwondo Szakszövetség
Borszéken szervezte felkészítő táborát. Jelen volt néhány
sportegylet Apahidáról, Bukarestből, Brassóból, Botosani,
Konstanca, Tg.-Ocna és Gyergyóditró településekről. Itt volt a
szakszövetség főtitkára, elnöke, és még egy tisztségviselő.
Lévén, hogy nem vagyok jártas a sportágban,
megkértem Bajkó Áron ditrói szervezőt, aki ezt a tábort, és a
Borszék kupát szervezte, hogy magyarázza el a legfontosabb
tudnivalókat erről a sportágról.
A küzdősport egy 8x8 méteres küzdőfelületen történik.
A pontozóbírók két átellenes sarokban foglalnak helyet,
elektronikus pontozóval a kezükben. A versenyző két edzője is
helyet foglal a küzdőtéren kívül. Kötelező a védőfelszerelés:
zárt kesztyű, lábfejvédő, lágyékvédő, mellvédő, sípcsontvédő
és fejvédő. Óra, ékszer viselete tilos. A küzdelem kor- és
súlycsoportok szerint történik. Két kétperces menetből áll,
köztük egyperces szünettel. A találatok 80%-a lábbal történik,
testre vagy fejre. A találatok egy, két és három pontot érnek,
attól függően, hogy kézzel vagy lábbal történik, illetve a test

melyik részére esik. A mérkőzést egy vezetőbíró (GOMAN)
irányítja, aki a küzdőtér közepén van. Engedélyezett
technikák: összezárt ököl elülső felülete és a láb bármelyik
része a bokacsont alatt. Engedélyezett felületek, ahová lehet az
ütést mérni: a törzs protektorral (mellény) védett felületen
bárhol, kivéve a gerinc vonalát. A fejvédővel ellátott fejre csak
lábtechnikával a kulcscsont feletti részre szabad ütést mérni. A
legtöbb pontot a fordulással (egyfajta piruett) végrehajtott fejre
mért rúgással lehet elérni. Aki a legtöbb pontot szerzi, az a
győztes. Látványos küzdelmeket láttunk a július 23-án tartott
gálán. A versenyzők között láttunk sárga-, kék-, piros, sőt
fekete övest is.
Örvendetes, hogy a borszéki Gyermekotthon tíz lakója
is részt vett a tábor programjában, és belekóstoltak ebbe a
koreai eredetű küzdősportba. Remélhetően folytatni fogják a
későbbiekben is.
A rendezvényt támogatta mind Hargita Megye Tanácsa,
mind a Borszék város polgármesteri hivatala.
Farkas Aladár

fotók: Farkas Aladár

AZ AGYONKÍMÉLT GYERMEKEK KORÁT ÉLJÜK
Kényes mondat. Már-már felháborítónak hathat
egyeseknek a fenti kijelentés. Pedig igaz. Sajnos. Hogy mi
vezetett ide, mi a következménye és hol lehet a megoldás,
ennek próbáltam utána olvasni. Az olvasottakból próbálok
m e g o s z t a n i n é h á ny, s z á m o m r a t a n u l s á g o s é s
megszívlelendő gondolatot.
Azt érzem, hogy a mai modern gyereknevelés (ha
egyáltalán tudatosan létezik ilyen a szülők fejében) nem jó
irányba halad...
Attól félek, hogy ha rövidesen nem kezdünk el
változtatni, akkor a ránk bízott gyerekekből türelmetlen,
önző felnőttek lesznek. És ez nem az ő hibájuk - nagyon is a
miénk!

Problémák - ahogy olvastam:
A "szegény kisfiam/kislányom" faktor
Sajnáljuk a gyerekeinket. Rendszeresen. Szegénynek fel
kell kelnie, szegénynek iskolában kell sínylődnie, szegénynek
tanulnia kell, szegénynek házi feladata van, szegénynek
unalmas tárgyai vannak, szegény leterhelt és szegénynek nem
mókából és kacagásból áll a teljes élete. Először is javasolnám,
hogy amennyiben a gyerek ép és egészséges kezdjünk el
felhagyni az állandó sajnálatával és megkímélésével, mert az
élettől nem gombnyomásra fogja megkapni a dolgokat.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás a 5. oldalról)

Sőt! Ahogy az iskolarendszerbe bekerül, a gyereknek nyilván el
kell kezdenie belenőni abba a világba, amiben felnőttként majd
évtizedeken át helyt kell állnia (ha elvégzem a munkám,
megbecsülnek és megkapom a fizetésem, ha nem, hát kirúgnak
előbb-utóbb. Szóval, amit itt sugallni szeretnék, hagyjunk fel
azzal, hogy felmentjük a gyereket. Nem kell, és szerintem nem is
szabad. Ha megértetjük vele, hogy neki mi a dolga a
hétköznapokon, és azt ő igyekszik elvégezni, akkor jöhet a jól
megérdemelt móka és kacagás. De csak akkor! (Nem
világmegváltás: iskolába járni és megtanulni, amit meg kell, mi
is tudtuk ezt csinálni anno, akkor a saját gyerekünk miért ne
lenne rá képes?)
És itt jön be a második hibafaktor: kedves anyu és apu, legyetek
következetesek!
Igen, olyan könnyű mondani. Tudom, néha pokoli
nehéz, de nem csak a szülői szív engedékenysége miatt, hanem
(és itt van a kutya elásva) a következetesség (vagy nevezhetjük
akár igazságos szigornak is) kitartó embert kíván. Tehát például
a telefon nyomkodása közben, amikor a gyerek bepróbálkozik
valamivel, és a mi figyelmünk inkább a messenger csevejnél
marad, nem megy a dolog. A következetes nevelés, teljes
figyelmet és nem rest szülőt kíván. Ez van, ilyen pofon egyszerű
és egyben nagyon nehéz. Az pedig, szerintem nem is kérdés,
hogy a következetesség igenis kell a gyereknek, mert a határok
lefektetése, biztonságérzetet ad a fiatal kis lelküknek, hogy
tudják merre és meddig lehet elmenni, hogy nem a gyerek
felelősségére bízzuk, hogy kapásból tudja mi a jó és mi nem. Ha
nem vagyunk következetesek, akkor magára hagyjuk a
gyereket, és később hiába kérjük számon rajta, hogy miért nem
cselekedtél helyesen.
Alacsonyan rezgő léc
Avagy alacsonyak az elvárásaink gyerekeinkkel szemben. Ez
így van. Hogy mi miatt? Talán túlterheltek vagyunk, talán nincs
türelmünk, de az biztos, hogy a neveletlen gyerek pont ezt
tükrözi. Amikor a gyerek rosszul viselkedik (otthon vagy éppen
plénum előtt) és elintézzük egy laza vállrándítással, mondván,
hát gyerek és a gyerekek ilyenek. Nos, a rossz hír az: nem, nem
ilyenek. A gyerekek sokkal többre képesek, mint ahogy azt a
szülők általában elvárják tőlük, s ez éppúgy érvényes az elvárt
viselkedésre, az idősek tiszteletére, a házimunkára, a
nagylelkűségre vagy az önkontrollra. Az egyetlen, amiért nem
viselkednek illendően, az az, hogy nem mutatták meg nekik,
miként kell azt csinálni! Ez ilyen egyszerű. Rakd magasabbra a
lécet, és a gyermek felnő a feladathoz.

A gyerekem "tökéletes" faktor

fotó: Antal Károly

Régebben a társadalom családon kívüli résztvevői, mint
például a boltos, a buszvezető, a tanár vagy az újságárus néha
rászólt a gyerekre, ha az valamit illetlenül csinált (pl. rumlit a
boltban, vagy rohangált a buszon). Lett belőle balhé? Nem, mert
anya/apa tudta, hogy segítenek neki és a gyerek érdekében
figyelnek/figyelmeztetnek. Ma viszont a mi szent és sérthetetlen
csemeténk tökéletes. Mert annak akarjuk látni, és ezt persze
erősítjük is benne. Nos, nem az. Egyáltalán nem tökéletes (de
ettől még értékes). Sajnos minél inkább erősítjük benne a
tökéletesség és különlegesség faktort (általában érdemtelenül),
annál inkább - a benne lakozó nagyszerű személyiség helyettegy majmocskát nevelünk belőle, akit a környezet bizony annak
lát ami: egy elkényeztetett, kellemetlen kölyöknek. A másik, a
"csak nekem van jogom a gyerekemre rászólni magatartás" sem
kifizetődő. Ha igazságos a kritika csemeténkkel szemben,
fogadjuk, és a gyerekkel is fogadtassuk el. Így felnőtt korában, ha
építő kritika éri, a sértődékeny, mindent jobban tudó ember
helyett, igazi csapatjátékos is válhat még belőle.
Jajj, csak nehogy hisztizni kezdjen - a félelem faktor
Hát, miért ne? Hadd hisztizzen, ha nem úgy történik
valami, ahogy ő akarja. Boruljon ki. És akkor mi van? Nem kell
megkímélni és a kedvére tenni mindenben, mert azt hisszük,
hogy így megóvhatjuk a békés közeget. Nem lehet, nem szabad
félni a gyerektől. Meg kell hogy tanulja a nem szó jelentését is,
higgyétek el, a legjobb, ha ez még gyerekkorban megtörténik. És
ne vállalj pluszmunkát, csak azért, hogy a gyerek kedvében járj s ami még fontosabb, gondolj arra, mit tanítasz neki azzal, hogy
a kénye-kedve szerint ugrálsz a hisztijétől való félelmedben.
Miért gondoljuk azt, hogy a problémás helyzetektől való
megkímélés segít a gyereknek? Miért lenne jobb huszonéves
felnőttként szembesülni azzal a problémával, vagy konfliktussal
először, amit már tinikorban az ember megugorhatott volna?
Miért hisszük, hogy a "szegény gyerek" feladatoktól,
helyzetektől való megkímélése majd boldog felnőttet
eredményez? Mikor kezdtük el azt gondolni, hogy tökéletes
csemeténknek mindig mindenből a legjobb jár, feltétel nélkül?
És miért gondoljuk, hogy teljesítmény nélkül a gyerekünk majd
sikeres lehet?
Merj többet elvárni! Merj nagyobbat kérni! Valós
legyen a figyelmed, és vedd észre, ha őszinte veled, ahogyan
azt is, amikor visszaél egy helyzettel! Oszd meg a gyerekeddel
a küzdelmeidet! Adj kevesebbet, hogy amit kap, mindig
megbecsülje!
Hagyd küzdeni a gyerekedet!
Kovács Júlia
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A TEMPLOMÉPÍTŐ BAKOS BALÁZS PLÉBÁNOS NYUGÁLLOMÁNYBA VONULT
2017. július 30-én ünnepélyes szentmise keretében
búcsúzott Bakos Balázs 44 éves
papi szolgálat után a hivatásként
megélt papi pályától. Gyergyóremetén született 1947. május 15én. A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolán végzett 1973ban. Ft. Jakobinyi György püspök
úr szentelte fel Gyulafehérváron1973. április 29-én. Papi
pályafutását a háromszéki Gelencén kezdte, ahonnan három év
szolgálat után Kézdimartonosra
került, ahol 29 évet „szolgált”. 2005-ben Jakobinyi György érsek úr
Borszékre helyezte.
2005. augusztus elsején kezdte meg borszéki pályafutását.
A hívek lelki gondozása, a tanulók hitoktatása mellett gondot
fordított az egyházi létesítmények gondozására, fejlesztésére.
2009-ben javításokat kezdeményezett a felsőborszéki
templomnál. Felújították a templom orgonáját (2014) és tavaly
kívül-belül megújult a felsőboszéki templomunk. Lévén, hogy a
település lakosságának kétharmada Alsóborszéken lakik,
szükségessé vált egy új, nagyobb templom építése. Az elhatározást
tett követte és 20014. február 11-én felszentelték a Lourdesi Szűz

fotó: Móga Attila

Mária nevét viselő szép templomot. A régi kápolna már nem
felelt meg a kor igényeinek. Az új
templom impozáns, festett üveg
ablakai (vitráliák) adományból
készültek, és magyar szenteket
ábrázolnak. Vasárnaponként
350-400 személy is részt vesz a
szentmisén, a felsőborszéki
templomban is kb. 200 személy.
Szolgálata alatt javításokat
végeztek a ravatalozónál, a
plébánián, a kántori laknál, és
teljesen újjáépítették az 1901-ben

épült haranglábat.
Sajnos, az utóbbi években egészségi állapota megromlott.
Többször volt retinaleválása, szívproblémák (stend beültetésre
volt szükség), homloküreg-gyulladás, stb. Ezért kérte
nyugállományba helyezését is. Továbbra is Borszéken szeretne
maradni. A Polgármesteri Hivatal biztosított számára egy
tömbházlakást, ahol nyugalomban élheti a jól megérdemelt
nyugdíjas éveit. 44 év példás papi szolgálat után jól jön a pihenés.
A borszéki hívek nevében kívánunk egészséget,
megköszönve töretlen munkabírását, közvetlen, barátságos
természetét.
Farkas Aladár

BORSZÉK FESZT NOSZTALGIA HÉTVÉGE
2017 Augusztus 12-13
22.00 Filmvetítés – régi filmek: Emberek a havason, Chaplin
2017 AUGUSZTUS 13, VASÁRNAP

fotó: Turcza Hunor

Információs iroda melletti rendezvénysátor
2017 AUGUSZTUS 12, SZOMBAT
16.00 CORA MUNTEANCA fellépése
17.30 GYERGYÓSZENTMIKLÓSI FÚVÓSZENEKAR
fellépése
19.30 CLASSICAL együttes fellépése, opera és operett slágerek
20.15 Társastánc szalon – „A bécsi keringőtől az argentin
tangóig”
21.00 CLASSICAL együttes fellépése, régi magyar filmslágerek

14.00 Koszorúzás Zimmethausen Antal sírjánál
14.30 Régi képeslap kiállítás megnyitója
Fiatalok felvonulása a korabeli ruhákban, séta Borszék
Főutcáin
Közös fotó a diszkapunál
15.00 ANDANTINI borszéki gyerekek - kiskoncert
16,00 OPERITISSIMO, a Kolozsvári Mag yar Opera
művészeinek fellépése
17.30 LADY & THE TRAMPS, 20-50-es évek nemzetközi
nosztalgia műsor
19.30 NOSTALGIC TRIÓ, a régi békebeli világ slágerei
20.30 Korabeli táncok bemutatója - Táncmester: Kelemen
Ferenc
21.00 ONE MORE MINUTE együttes fellépése
Szervezők: Borszék város Polgármesteri hivatala, Borszékért Alapítvány
Támogatók: Borszék város Önkormányzata, Hargita Megye Tanácsa
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XXII.BORSZÉKI NAPOK 2017 AUGUSZTUS 4-6
2017 AUGUSZTUS 4, PÉNTEK
INFORMÁCIÓS IRODA MELLETTI RENDEZVÉNYSÁTOR
20.00
Szabadtéri táncház – zenél a BARTINA népi zenekar
22.00
Utcabál – SZABÓ KATALIN, FAZAKAS CSABA ÉS
NAGY NÁNDOR közreműködésével

INFORMÁCIÓS IRODA MELLETTI RENDEZVÉNYSÁTOR
10.00
Főzőverseny kezdése a rendezvénysátorral szemben
lévő területen
13.00
Ebédhez szól a nóta a BARTINA népi zenekar
előadásában

2017 AUGUSZTUS 5, SZOMBAT
9.00
Sakkverseny a kultúrház emeleti termében
10.00
Szentmise az alsóborszéki templomban
11.00
Testvérvárosok képviselőinek köszöntése
18 évesek köszöntése
CZIFRASAROK néptánccsoport fellépése

NAGYSZÍNPAD
15.00
SAROSI FLORINA GABRIELLA fellépése
15.30
Tölgyesi néptánccsoport fellépése
15.15
Leopold Morena fellépése
15.45
Sport rendezvények díjazása
16.00
MARA fellépése
16.30
CRISTINA fellépése
17.00
LÖFAN Mazsorett csoport, DUNAFÖLDVÁR
17.30
WIFI együttes koncertje
18.30
OPREA MIRCEA és NAGY LEVENTE fellépése
19.30
FRIDAY REHAB koncert
21.00
TITÁN zenekar koncert
22.30
Tábortűz a Hármasligetben
22.30
DREAMLAND RESIDENTS koncert

KEREK MŰGYEPES FOCIPÁLYA
16.00
Minifoci torna
BAGOLYVÁR
16.00
Kereszt megáldása és turistaösvény átadása a
Bagolyvárnál
NAGYSZÍNPAD
16.00
Borszéki Fürge Lábak Gyermektánctábor műsora
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány borszéki , hévízi és
gyergyói táncosainak valamint a jászapáti Jásztánc
Alapítvány táncosainak a közreműködésével
CZIFRASAROK néptánccsoport, BORSZÉK
17.30
Gyergyóremetei fúvószenekar fellépése
18.30
LÖFAN mazsorett csoport, DUNAFÖLDVÁR
19.00
ONE MORE MINUTE együttes koncertje
20.00
SZŐCS RENÁTA & LIVE BAND koncert
21.30
ANDA ADAM koncert
22.30
ANDREEA BĂLAN koncert
23.30
MERY GREAT koncert
2017 AUGUSZTUS 6, VASÁRNAP
KEREK MŰGYEPES FOCIPÁLYA
10.00
Minifoci torna
SPORTCSARNOK
10.00
Asztali tenisz bajnokság
10.00
Kosárlabda – játék 3 – 3 ellen és kosárra dobás verseny

Szervezők: Borszék város Polgármesteri Hivatala
Borszékért Alapítvány

LUCSKOS KÁPOSZTA
Hagyományos falusi étel
A füstölt oldalast vagy császár szalonnát feldaraboljuk és hideg
vízben jól átmossuk. Egy közepes fej káposztát megtisztitunk és nagyobb
szeletekre vágjuk.
Egy fej hagymát megdinsztelünk, megszórjuk pirospaprikával,
azonnal felöntjük egy kevés vízzel, majd beletesszük a húst.
Amikor a hús félig puhára főtt, beletesszük a káposztát és enyhén
megsózzuk.
Vigyázni kell a sóval, mert a káposzta összekottyan és a hús is sós.
2-3 kaprot és csombort teszünk rá, majd felöntjük annyi vízzel,
hogy sűrű levest kapjunk. Elkészítjük a paradicsomos rántást, és amikor a
levesünk kész van, hozzáöntjük a rántást és jól összefőzzük.
Tálaláskor tejfölt kínálunk hozzá. Egytál ételként ebédre kiváló
étel.
Jó étvágyat!
Molnár Rozália

Anyakönyvi hírek
Születés
Nagy Dominik József
2017.03.29.
Csergő Júlia Magdolna
2017.07.05.
Isten éltesse !
Házasság
Simon Róbert – Polgár Xénia Edina
2017.07.28.
Szőcs Hunor István – Szereceán Eigel Noémi 2017.07.29.
Sok boldogságot! Gratulálunk!
Elhalálozás
Strasszer Márta (Edit)
1936.11.17. - 2017.07.05.
Fazakas Elena
1933.09.13. - 2017.07.16.
Leopold Iuliu
1943.11.20. - 2017.07.23.
Elekes Olga
1946.07.08. - 2017.07.24.
Nyugodjanak békében! Őszinte részvétünk!

Köszönet nyilvánítás
Hálás köszönetünk mindazoknak, akik Köllő Attila elhunyta
alkalmával fájdalmunkban osztoztak, a nehéz napokban bátorítottak.
Köszönet az Osztálytársaknak, akik együttérzésüket a Forrásokban is
kinyilvánították, drága halottunkról megemlékeztek.
Bánatos felesége és gyermekei
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