
December 16 és 17-én került megrendezésre az elmúlt 
években is nagy sikert arató rendezvény, mely helyi 
kézműveseket, a fiatalságot és  meglepően nagyszámú közönséget 
gyűjtött egy fedél alá. A hetekig tartó lelkes szervezési 
tevékenysegünk eredménye két kulturális és szórakoztató 
előadásokban gazdag nap lett, és ezidő alatt a borszéki 
Kamenitzky Antal kultúrotthon termei valóságos karácsonyi 
vásártéri ruhát öltöttek. Ünnepi hangulatunkat a díszletek, a zenei 
aláfestés, a vásárosok színes és ízletes felhozatala mellett a tánc, 
zene, színdarabok és koncertek kavalkádja fokozta.

Keresztény életünk egyik legfontosabb ünnepére 
várakozva rendezvényünk első napja Márton József plébános úr 
beszédével és áldásával kezdődött. Ez után a néptánc és a népzene 
került a központba, felléptek a Czifrasarok és a Katorzs 
Néptáncegyüttes, illetve az Ezerjó zenekar Magyarországról. 
Tartalmas és érdekes előadást hallgathattunk a gyógynövények 
erejéről Halasági Csibinek köszonhetően. A jókedvet az Orotvai 
Komák biztosították, Szőcs János furulyaszóval tarkította a 
produkciót. Első napunkat táncházzal zártuk.

Vasárnap, december 17-én, rendezvényünk második 
napján a könnyű és klasszikus zene, a színdarabok és tánc, illetve a 
jazz stílus kedvelői találhattak tartalmas programot. Külön 
megtiszteltetést és élményt jelentett Böjte Csaba atya karácsonyi 
köszöntő beszéde, melyben azt hangsúlyozta, hogy nem 
keseregni, lamentálni kell, hanem jót cselekedni. Mindenkinek a 
maga helyén.  Ugyanakkor déltután sor került a harmadik adventi 
gyertya meggyújtására a központi parkban. Műsorunk gitár-
akkordokkal indult, Mosneag Gellért tanítványai előadásában, 
majd a Légy Komoly színtársulat vígjátéka után a negyedik 
osztályosok táncbemutatója és zumba következett. 
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 KARÁCSONYI KAVALKÁD 2017
Az uj évet (ócska tárgy!) Béke legyen a háznál

Kell megénekelnem, És a szívredőben.
Hálálkodva, ahogy illik, Adjon Isten, ami nincs,

Poharat emelnem. Ez uj esztendőben.
Mit van mit kivánni még

Ily áldott időben? - A biró is, mint eddig,
Adjon Isten, ami nincs, Tisztét jól betöltse: 

Ez uj esztendőben. Víz kedviért a babát
Soha ki ne öntse;

Olcsó legyen a kenyér, Emberiség, igazság
A gabona áros; Egyik serpenyőben.

Jól fizesse a tinót Adjon Isten, ami nincs,
S nyerjen a mészáros, Ez uj esztendőben.

Mérje pedig szöszön-boron,
Font kijárja bőven. Zenebona, babona,

Adjon Isten, ami nincs, Huzavona vesszen!
Ez uj esztendőben. Visszavonás, levonás

Minket ne epesszen.
Senkinek a nyakára Legyen egység, türelem,
Ne vigyenek kontót; Hit a jövendőben.
Valaki csak ráteszen, Adjon Isten, ami nincs,
Nyerje meg a lottót; Ez uj esztendőben.

Annyi pénzünk legyen, hogy!
Még pedig pengőben. Nagy uraink (ha élnek)

Adjon Isten, ami nincs, Nőjenek nagyobbra;
Ez uj esztendőben. Áldozzanak, legyen is mit,

Mégse üssék dobra;
Szegény ember malacának Nemzetiségünk mellett

Egy híja se essék; Buzogjanak hően.
Messze járjon dög, halál, Adjon Isten, ami nincs,

Burgonya-betegség; Ez uj esztendőben.
Orvos, bakó a díját
Kapja heverőben. Író pedig írónak

Adjon Isten, ami nincs, Szemét ki ne ássa, -
Ez uj esztendőben. Ne is legyen az idén

Napfogyatkozása
Tücski-hajcski baromnak Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-,

Sokasuljon lába; S előfizetőben.
Boci járjon mezőre, Adjon Isten, ami nincs,
Gyermek iskolába; Ez uj esztendőben.

Gyarapodjék a magyar
Számra, mint erőben. Mire üssek még pohárt?

Adjon Isten, ami nincs, Asszonyi hűségre?
Ez uj esztendőben. Barátság-, polgár-erény-,

Vagy mi más egyébre?
Kívül, belül maradjon Hiszen ezek közöttünk

Békében az ország; Vannak kelendőben.
A vásárra menőket Tudj' Isten, mi minden nincs
Sehol ki ne fosszák. Ez uj esztendőben!

Arany János: Alkalmi vers

(folytatás az 2. oldalon)

1853

fotó: Stan Timea-Anca

fotó: Kolbert Tünde
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TANÁCSÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A legutolsó tanácsülési tájékoztató óta elfogadott határozatok A 125-ös határozat jóváhagyta a Városfejlesztési cég 

jegyzéke: alkalmazottjainak új fizetési besorolását, ami 2018. január elsejétől 
A 114-es határozat költségvetés módosításról rendelkezett. érvényes.
A 115-ös határozat 15%-os terület- és épületadó csökkentést A fenti határozatok a december 18-i tanácsülésen születtek. Rá 

hagyott jóvá 39 személynek. három napra újra összehívtak költségvetés módosítás és egyes 
A 116-os határozat jóváhagyta a város önkéntes tűzoltóinak az határozatok módosítása miatt (126-os és 127-es határozatok).

50%-os adócsökkentését. Az új év első napjaiban (január 4-én) került sor az első 
A 117-es határozat elfogadta a 2018-as évre szóló helyi adók és tanácsülésre, ahol a következő határozatokat fogadtuk el:

illetékek nagyságát. Csak a teherautók adója nő, a többi változatlan 1-es határozat jóváhagyta a költségvetési deficit sorsát. 
marad továbbra is. A 2-es határozat értelmében 500 ezer lejt tartalékolnak előre 

A 118-as határozat elfogadta a Zimmethausen Tehnológiai nem látható kiadások fedezésére, és 1,6 millió lejt a kezelőközpont 
Szaklíceum beiskolázási tervét az új tanévre. építésének folyatására költenek.

A 119-es határozat véglegesítette a város utcáinak besorolását A 3-as határozat eltörölte a 40 lej alatti adóhátralékokat, mind 
A- B- C- D zónába. a fizikai, mind a jogi személyek esetében.

A 120-as határozat jóváhagyta 1960 négyzetméter közterület A 4-es határozat újabb 15%-os adócsökkentést hagyott jóvá.
átminősítését városi privát területté, és annak betáblázását. Az 5-ös határozat jóváhagyta az Új utcában lakásépítésre 

A 121-es határozat régebbi határozatokat módosított, illetve kiosztott területek zonális tervezési tervét.
visszavont. A 6-os határozat jóváhagyta Patka Róbert kinevezését a G 10-

A 122-es határozat elfogadta a város tulajdonát képező leltárt. ben való képviseletre. Ő fogja képviseli a várost az Észak-Hargita 
A 123-as határozat jóváhagyta a pedagógusok novemberi Kisrégióban.

ingázási költségét. A 7-es határozat nevesítette a Városfejlesztési cég új 
A 124-es határozat jóváhagyta a polgármester, alpolgármester Vezetőtanácsát: Lăzăroiu Florin-Răducu, Kovács Géza, Klemencz 

fizetését, és a tanácsosok üléspénzét. Emese, Ungureanu Ioan és Farkas Aladár.

Ezeket követte a Hargita Megyei Művészeti Népiskola diákjai:  teát és zsíroskenyeret kínáltak, hogy senki ott ne hagyja a műsort csak 
az Andantini előadása Klemenz Gréta tanítványaival, illetve azért, mert megéhezett. Ingyen, mert ugy-e, jónak lenni jó.
Szereceán Osszián dobosai. Úgy a kis zongoristák, mint a dobosok Ezuton is köszönetet szeretnénk mondani rendezvényünk fő 
elbűvölték a hallgatóságot. támogatóinak a Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri 

Megérdemelt sikert arattak városunk teheséges gyerekei; itt Hivatal képviselőinek, és mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a 
megemlíteném a fiatal korosztályok körében ismert és gyakran dúdolt karácsonyi várakozásunk szebb és tartalmasabb legyen;  nem utolsó 
Cup'Song (Poharak dala) előadást és a kisdobosok seregét, akik a sorban köszönjük a kedves borszéki közönségnek, hogy megtisztelt a 
közönség örömére teljes odaadással ütötték “fenéken” a vedreket. A jelenlétével.
Karácsonyi Kavalkád második és egyben utolsó estéje jazz és funk Veres Szabi, BIF elnök, gondolataival zárnám: “Reméljük 
ritmusokra végződött az Ineffable koncertjével. mindenkinek kellemes élményt nyújtottunk, számunkra is az volt. 

Miközben a nagyteremben folyt a program, a földszinti Nagyon jó csapat állt össze, kitűnő munkát végzett mindenki. Ez 
helyiségben az ügyes fürge ujjak munkáit, karácsonyi díszeket, bizonyíték arra, hogy nagyobb dolgokat is meg tudunk valósítani 
gyógyteákat, a Flüei Miklós gyermekotthon lakóinak a leves tésztáját együtt.”
(egyik alapanyaga a szeretet, amellyel készült) vásárolhatták az ÍGY LEGYEN!
érdeklődők. A tettre kész nyugdíjasok mint a „cég ajándékát” forró 

Farkas Aladár

(folytatás az 1. oldalról)

fotók: Móga Attila

Stan Timea-Anca



A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás és a Zig Zag prin „gyönyörű időt fogtunk ki, ragyogó kék eget. Visszatérünk 
Romania csapata, január 18-án a megyeházán, a márvány- nyáron.” megjegyzéssel. Hargita megyei tartózkodásukról ezt 
teremben szemináriumot szervezett turizmus témában. Meghív- írták: Hargita megyei tartózkodásunk alatt különleges helyeken 
tak mindenkit, aki valamilyen módon érdekelt ebben az ága- fordultunk meg, kedves emberekkel találkoztunk. Szavakkal ki 
zatban: szolgáltatókat (szállásadókat, vendéglősöket, turisztikai sem fejezhetőek , de lelkünket öröm tölti el, ha rájuk gondolunk. 
irodák alkalmazottjait, stb), de turisztikai termék fogyasztókat is Köszönjük a támogatást, a barátságot, és kövessétek 
(nekik abban adtak tanácsot, hogyan válasszanak turisztikai tevékenységünket továbbra is a www.zigzagprinromania. com/ 
célpontot, hogyan tájékozódjanak a nagy kínálatban). blog.”Az egyesület müködésének három éve alatt az ország 23 

Számos téma mellett új praktikákat ismertettek a mar- megyéjét látogatta meg.
keting területen, továbbá mivel több mint 1 hónapig karavánoztak A szemináriumon részt vettek a Borszéki Turisztikai és 
a megyében, egy új perspektívában, az ők szemszögükből Információs Iroda munkatársai: Cotrigăşanu Cristina és Veress 
mutatták be Hargita megyét, mint turisztikai desztinációt. Ingrid, valamint Stan Timea-Anca, akiket a Zig Zag prin Romania 

Hargita megyében barangolva megfordultak Székely- Egyesület elnöke, Cosmina Carmen és Oancia Marian projekt-
udvarhelyen, Korondon, Tusnádfürdőn, Csíkszeredában, Gyer- menedzser személyesen hívtak meg a rövid borszéki látogatás 
gyószentmiklóson, a Szent Anna tónál és a Mohosban, stb. alkalmával.
Maroshévízről Borszékre is ellátogattak. Fotót is tettek közzé 
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A helyi múzeumunk lassan tíz éves múltra tekint vissza. voltak Romanból, Szucsáváról (Szőcsvásár). Bukaresti táborozó 
Egyre több turista keresi fel, hogy betekintést nyerjen diákok is felkerestek.
településünk több mint két évszázados ipari palackozási Magyarországról is többen érdeklődtek: Budapestről 4 
történetébe, de nemcsak. Örvendetes dolog, hogy egyre több csoport. A testvértelepüléseink közül Pilisvörösvár, Rudabánya 
borszéki érdeklődik a helytörténeti dolgok iránt. A 2017-es évben kirándulói keresték fel a Múzeumot. De voltak Ceglédről, meg 
a Tündérkert óvodánk növendékei, valamint a Zimmethausen Nyíregyházáról is.
Technológiai Iskolaközpont 3. osztályos tanulói is kíváncsiak Moldva Köztársaságból az idén kevesebben voltak, alig két 
voltak a kiállításra. Megyénkből főleg Gyergyószentmiklósról, csoport tanuló érdeklődött a helyi értékek iránt.
Csíkszeredából és Székelyudvarhelyről kerestek fel. A szomszédos A Múzeum emlékkönyve őrzi a látogatók beírásait. Már a 
Maros megyéből 4 csoport tartott igényt múzeumkalauzolásra. 3. kötetnél tartunk. Román, magyar és székely-magyar 
De voltak vendégek Nagybányáról, Nagyváradról, Kolozsvárról, rovásírásos bejegyzések is vannak.    
Sepsiszentgyörgyről, Bihar megyéből. A moldvai régióból  Várjuk a borszéki érdeklődőket is.         
Jászvásárról érdeklődtek a legtöbben (8 gyerekcsoport), illetve    

AZ IDEGENFORGALOM ÉLÉNKÜLÉSE A MÚZEUMLÁTOGATOTTSÁG TÜKRÉBEN

TURISZTIKAI SZEMINÁRIUM

Farkas Aladár

Cotrigăşanu Cristina (fordítás)

Egy ideje akaratom ellenére is a vasárnapi misén egész hétre feltarisznyál lelki táplálékkal, gondolkodni és 
hallottakat továbbgondolom, rágódom rajta, sokszor vitatkozom elgondolkodni valóval. Mert nem csak kenyérrel él az ember, ugy-
egy képzeletbeli vitapartnerrel a hallottak kapcsán. A január 7-i e? Nincs szándékomban, nem is tisztem elemezni a prédikációkat, 
mise után, mikor arról is szó volt, hogy életünk egyszerű avagy csak morfondírozom magamban, és erősen kikívánkoznak 
komplikált-e, az is elhangzott mellékesen, de megvolt a súlya , belőlem az év utolsó vasárnapján, a Szent Család ünnepén 
hogy az utolsó hetekben az erdélyi egyházközségben három aktív megfogalmazódott gondolataim, mikor négy pár „öregharcos” 
paptól is végleg elbúcsúztak a hívek és a pályatársak. Nagy, tízezres újította meg házassági esküjét,  példát mutatva, hogy igen, lehet, 
nagyságrendű közösségek maradtak lelkipásztor nélkül! Ki be lehet tartani az ásó-kapa-nagyharang- válasszon- el- minket 
keresztel, esket, temet? Ki látogatja a betegeket? Ingázó papokat ígéretét és fogadalmát. A plébános úr ez alkalommal a Szent 
képzelek el, akik egyik helyiségből sietve igyekeznek a másikba Család példájából kiindulva olyan „értekezést” tartott a házasság 
hirdetni az Igét,  ellátni a híveket. Nos, azon morfondíroztam: mibenlétéről (honnan tudja ilyen pontosan?!), amit minden 
milyen szerencsések vagyunk mi, borszékiek! Mindig volt és van párkapcsolatban élő ember, vallási hovatartozástól függetlenül, 
papunk, nem is akármilyen ... A nemrég nyugalomba vonult sőt uram bocsá`, nemhívő is haszonnal hallgathatott volna. Felért 
Bakos Balázs lelkipásztori teendői mellett kápolnát építtetett az egy manapság oly divatos, csoport-terápiás foglalkozással. Azzal a 
alsóborszéki híveknek, egyházi helytörténelmet írva. Utódja, különbséggel, hogy ez ingyen volt, csak a templomba kellett 
Márton József, a lelkeket építi hétről-hétre, olyanformán, hogy elmenni. Szóval szerencsések vagyunk mi, borszékiek...

MORFONDÍR

Kolbert Tünde
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1929 ápr.17.Csiki Magánjavak népszövetségí panaszát egy 22 szobás villa teljes berendezéssel a szegénysorsú betegek 
tárgyalja a Brassói Lapok /l4-108/1931 máj.15. részére. Gyergyótölgyesen és a Javak több helyén gazdatiszti és 
 tisztviselői, valamint erdőőri lakások. Tartozéka volt még a 

A Csiki-Magánjavak ügyében interpellált a javaknak egy kisegítő takarékpénztár is összes felszerelésével, 
képviselőház szombati ülésén László Dezső magyarpárti továbbá különböző irodai felszerelések, melyeket aztán az 
képviselő, úgyis mint a vagyonhoz jogosultak egyik tagja és az agrárkomité az említett határozatával szintén mind 
igazgatótanács elnöke- Interpellációját a miniszterelnökhöz és elkobozott. Márpedig az agrártörvény maga sem ismeri el az 
a földmivelésügy-miniszterhez intézte. Az interpellációt a ilyen kisajátítás eljárást, amely irodai és a gazdasági 
Keleti Újság 17-86 szó szerint ismerteti, A volt székely felszerelésektől kezdve ingóságokat, belsőségeket, takarék-
határőrezred tulajdonát képező és "Csikmegyei Magánjavak  pénztárt sajátítson ki, de nyilvánvaló az igazságtalanság azon 
néven ismert vagyon a román földreformtörvény alapján az alapon is, hogy már a törvény megalkotásánál is 
megalakult agrárkomité 1923-ban állami vagyonnak különbséget tettek, a törvény végrehajtása folyamán pedig még 
minősítette és egyszerűen elkobozta! A vagyon pontosan a inkább, a székely határőrezred ezen vagyona és az ugyanilyen 
következő javakból áll: 54.515 hold erdő, 8014 hold szántó, jellegű naszódi és karénsebesi román határ őrvagyonok között, 
legelő és belső telkek, vagyis összesen 62.529 hold. Ezen a amelyeket érintetlenül meghagytak! 1923 óta az érdekelt csíki 
területen létesitve voltak; Csíkszeredában egy emeletes főház székelyek hiába sürgették memorandumok, küldöttségek és 
melléképületekkel polgári leányiskola és internátus céljára. kérvények utján a hallatlan sérelem orvoslását, csak 
Ugyancsak Csikszeredában egy vigadóépület, színházzal és biztatásokat kaptak a kormányok részéről, hogy várjanak, a 
bálteremmel, Csíkszeredában egy kaszárnya, melyet az impé- megoldás azonban elmaradt. A csíki székelység immár nem 
riumváltozás előtt a magyar állam bérelt a tulajdonosoktól tud tovább várni, mert a vagyon amelynek felét román 
Csíkszeredában egy kétemeletes és egy földszintes bérház községeknek osztották ki, a többit állami tartalékként kezelik, 
továbbá egy árvaház és egy szeretetház, előbbi 90 árva állandó elértéktelenedésnek van kitéve.
ingyenes ellátására volt berendezve, továbbá Borszék-fürdőn 

"

A CSÍKI MAGÁNJAVAK SZÉKHÁZÁT BORSZÉKEN AZ ERDÉSZETI HIVATAL KAPTA MEG!

Közreadja Pethő Csongor

Olvastam, tovább adom. használatát.
Többek között Bill Gates és Steve Jobs is hozott Ráadásul a gyerekek nem kérték szüleiket, hogy az 

szabályokat az ellen, hogy gyermekeik túlzottan okoskütyű- összes Apple eszközt vásárolják fel nekik, örömmel használják 
függővé váljanak. a Windows okostelefonokat és laptopokat.

Ezek az emberek ismerik az egész informatikai iparágat, Steve Jobs – az Apple Inc., a NeXT és a Pixar egykori 
és megvásárolhatnak mindent, amit csak akarnak. társalapítója
Gyermekeik azonban gyakran panaszkodnak arra, hogy Mindenki azt gondolhatná, hogy a Jobs család minden 
szüleik eltiltják őket a kütyüktől. A BrightSide megmutatta, tagja a legmodernebb ultra-vékony modelleket használ. De ez 
hogyan is nevelik a gyermekeiket a legsikeresebbek. egyáltalán nem így van. Jobs egyszer elmesélte: nem engedte a 

Bill Gates – a Microsoft társalapítója gyermekeinek, hogy iPadet használjanak. Azt szerette volna, 
Billéknek 3 gyermekük van, és egyikük sem kaphatott ha a gyerekei jobban élvezik a valódi beszélgetéseket.

okostelefont vagy tabletet, amíg be nem töltötték a 14.  Evan Williams — a Twitter alapítója  Evan és felesége, 
életévüket. Gates szerint a gyerekek panaszkodtak is emiatt Sara, két fiúgyermeket nevel, és egyiküknek sincs iPadje. 
eleget, hiszen kortársaik már rég saját telefonjaikon játszottak. Kütyük helyett a Williams ház polcai könyvekkel vannak tele. 
De a szülők tartották magukat a szabályhoz. Amint a Gates Evan szerint ezek a könyvek bőven elegendőek ahhoz, hogy 
gyermekei megkapták az eszközöket, a család különböző szabadidejükben elszórakoztassák magukat a gyerekek.
alapszabályokat talált ki a kütyühasználatra: Mindenki eldöntheti, hogy értékesek-e ezek a tanácsok, 

- Az eszközöket csak a házi feladat megírásához vagy vagy sem. Mindenesetre látszik, hogy az informatikai világ 
beszélgetésekre lehet használni. legnagyobbjai nem engedik, hogy gyermekeik folyamatosan 

- Mindenféle telefon és tablet el van tiltva az asztaltól képernyőket bámuljanak. Ráadásul a felsorolt üzletemberek 
étkezés közben és lefekvés előtt is. sokkal többet tudnak erről a világról, mint mi - ezért talán 

- A szülők bármikor korlátozhatják az eszközök érdemes elgondolkodni a szabályaikon.

ÍGY SZABÁLYOZZÁK GYEREKEIK KÜTYÜHASZNÁLATÁT A VILÁG LEGGAZDAGABB EMBEREI

Kovács J.



Valamikor a múlt év tavaszán nagyon régen látott világban, de tovább él bennük  a  szülőföld szeretete.
gyermekkori ismerősömtől, szinte-szomszédomtól kaptam Miről olvasnátok szívesen, esetleg mit kifogásolsz?
elektronikus levelet. Azzal a kérdéssel fordult hozzám, hol tudná Olvasó: Különösebb kívánságunk nincs az újság 
ismét olvasni a Forrásokat, amely egy idő óta eltűnt a világhálóról, tematikáját, tartalmát és minőségét illetően, valójában minden 
és amelyet hónapról-hónapra várt. (Megjegyzem, nem ő volt az érdekel ami otthon történik, szívesen olvasunk mindenről, 
egyetlen, aki jelezte ezt a problémát.) Azt az óhaját is kifejezte, természetesen előnyben részesítve a mi generációnk témáit.
hogy szeretne előfizetni, de miután a Források a Borszékért Borszékiek szerte a világban keresik, várják a hazai híreket.
Alapítvány és a Polgármesteri Hivatal ingyenes lapja, úgy az Decemberben 20. születésnapját éri meg a Források!  
Alapítvány számára utalt át egy általa szerénynek nevezett Kicsit büszke  vagyok,  hogy sikerült ennyi ideig életben tartani...
összeget, így kívánja támogatni  szülővárosa kulturális életét. Olvasó: A 20. szülinaphoz mindenképp jár egy szívből 

Így kezdődött levelezésünk, mert addig is, míg jövő gratuláció, mert úgy tudom, Ti ezt önkéntes alapon, anyagi 
rendeződött a netes terjesztés, magam vállaltam, hogy elküldöm elismerés nélkül végzitek, kizárólag lokálpatriotizmusból.
neki a  Forrásokat. Ráadásul úgy kell szerkesztenetek, hogy még véletlenül se 
Bevallom, jól esik hallani, hogy várják, olvassák a lapot, értelmet érje sérelem az esetleg más véleményen lévő olvasót, miután 
ad a ráfordított munkának és időnek. Ismerősömet kértem, Borszék nem egy nagy település, nagyjából mindenki ismer 
válaszolna pár kérdésre a Forrásokkal kapcsolatban.  Mivel kilétét mindenkit. Ez most nem a reklám helye, de jól tudod, hogy 
nem kívánja felfedni, támogatónk  a továbbiakban mint „Olvasó” vannak helyi lapok, mint a “Csíki Hírlap”, “Gyergyói Hírlap” stb., 
jelenik meg. melyek hozzáférhetősége kizárólag előfizetéses alapon működik a 

Ha már ilyen hűséges olvasónk vagy, és még anyagilag is neten is.
támogatod a jó ügyet, írhatnál pár sort a lapról. Mit jelent nektek Tudom, hogy profi szinten űzik, hivatásos újságírók, de 
a Források? kevés fantáziával, szerintem Nektek is volna esélyetek kevés plusz 

Olvasó: nekünk az újság egy szellemi táplálék, betekintés a bevételhez. Persze, ha távolabb áll az elképzeléseitektől, akkor 
város mindennapjaiba, egy kapocs a szülőfölddel. Jól esik olvasni, tekintsd úgy, mintha nem is írtam volna, de így szerintem olyan 
miután életünk úgy alakult, hogy nincs lelki erőnk hazalátogatni, egyoldalúnak és hálátlannak tűnik, az olykor nem kevés 
a kapcsolatot pedig már csak a technika segítségével tarthatjuk. munkával, utánajárással és vesződésekkel járó tevékenységetek...
Megírhatod, hogy a “Források” nekünk kapocs a szülőfölddel, Ezt írta az Olvasó, akinek itt is megköszönöm a Borszékért 
mert ez a valóság, nincs benne semmi meglepő, és ez hátha Alapítványnak küldött támogatást, és azt, hogy hozzájárult 
ösztönző hatással lesz másokra is, akik ugyan elsodródtak a gondolatai közzétételéhez.

"KAPOCS A SZÜLŐFÖLDDEL”

Krúdy Gyula szerint Arany János az a férfitípus volt, amely elsősorban az érdekeljen minket, ami Arany Jánosé, ami korától 
Magyarországot fenntartotta, téli sarat elbíró csizmában viselte el függetlenül géniuszának saját tulajdona. Műveiben lássuk meg a 
a megpróbáltatásokat, zsoltáros hittel bízott a jövendőben és halk félénken visszahúzódó, a rejtőzködésével is önmagát kifejezve – 
rajongással gondolt a nemzeti ideálokra. Ez az embertípus őrízte az igazi magyar embert, aki ARANY JÁNOS volt.
meg a helyét a földrészen a kő szilárdságával, a só nehézségével és Alig fél évvel halála előtt jegyezte fel az AKADÉMIAI 
a tölgyfa életkorával. „A lúdtoll könnyedén feküdt ujjai között és ALMANACH egyik üres lapjára:
vonakodás, fáradság nélkül vetette betűit, ha jegyzőkönyvet  SEJTELEM
kellett írni vagy verset Toldiról”, balladát Ágnes asszonyról, Bárczi Életem hatvanhatodik évébe,
Benőről vagy a walesi bárdokról. Köt engem a jó Isten kévébe,

Ehhez a munkához arra a tulajdonságra volt szükség, Betakarít régi rakott csűrébe,
amely Aranyt nemcsak szalontai jegyzőként, a tyúkperek intézése Vet helyembe más gabonát cserébe.
közben jellemezte, hanem egész életének állandó kísérője volt: az Ilyen bölcs belenyugvással vett búcsút az élettől, 1882-ben 
örökkön éber lelkiismeretre. Ezért nevezik őt a lelkiismeret október 22-én csendesen elhunyt. Sírja a budapesti Kerepesi 
költőjének. Természetes tehát, hogy műveiben oly nagy szerephez temetőben van, nem messze Vörösmarty nyughelyétől.
jut a lelkifurdalás. Gondoljunk balladáira, amelyeknek nem egy Tizenegy év múlva leplezték le a Magyar Nemzeti 
hősét őrületbe viszi ez a gyötrelem, nagy műveinek lényegére, Múzeum előtt elhelyezett szobrát, Strobl Alajos  alkotását, a 
amelyek valójában a bűn és bűnhődés drámái. nagyszalontai csonka-torony bejárata fölé pedig beépítették a 

A maga idejében azt tartották benne fontosnak, ami a koré költő ülőszobrát. A halálát követő évben megindul műveinek 
volt: a mai magyarság ezt már csak közvetve tudja értékelni. Ma gyűjteményes kiadása.

ARANY 2OO

Kérdezett: Kolbert Tünde

Ballai Erzsébet
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fotó: Antal Károly

A ROMAQUA GROUP RT vezetőségének köszönhetően 
a Tündérkert Óvoda gyerekei megújult termekbe térhettek vissza 
a vakációról. A cég jelentős összeggel támogatta az intézményt, 
melyből sikerült kicserélni a teljes bútorzatot, új TV készüléket, 
laptopot, mágneses táblákat kapott minden csoport. Futotta új 
játékokra, kirakósra, szemléltető eszközökre (könyvek, enciklo-
pédiák) fejlesztő játékokra, stb. Nemzeti viseletet is kaptak a 
kicsik, melyet a különböző óvodai ünnepségek alkalmával ölt-
hetnek magukra. A kicsik ámultak és bámultak a megváltozott 
óvodai környezetben.

Az óvoda munkaközössége ezúton is köszöni a nagylelkű 
támogatást.

Gheorgiu Maria Valentina

Pityuka nehézkesen szedte a levegőt, ahogy kapaszkodott születése után rémülten nézték, hogy ki ez a szörnyszülött, akit a világra 
felfele a meredek domboldalon, ami az erdőszéli kápolnához vezetett. hoztak, miért éppen őket veri az Isten ilyen gyermekkel. Amíg tudták, 
Többször is megállt pihenni és ilyenkor elmerengett a saját árnyékán. A dugdosták a szomszédok elől, de ahogy egy kicsit nagyobbacska lett, úgy 
természet szépsége, az augusztusi lemenő nap ragyogó fényében négy-öt éves, kénytelenek voltak kiengedni az udvarra. Amikor az 
pompázott, ez a fény őt hátból érintette. Csak azt nem értette, hogy az ő emberek meglátták, megijedtek és gyermekeiket is távol tartották tőle. 
árnyéka miért más mint a többi emberé, ez a forma valahogy nem illett Voltak akik csúfolták vagy ujjal mutogattak rá, de mindenképp kerülték, 
bele a teremtés rendjébe. Kicsi, görbe és karika lábai térdből nehezen senki nem fogadta be, amit az ő kicsi érzékeny lelke sehogy sem tudott 
hajlottak, a két első lábujja a bogarak rágóihoz hasonlóan értek össze. megérteni. A falu papja akkoriban egy nagyon jószívű emberként volt 
Egyetlen cipő sem talált a lábára, éppen ezért tavasztól késő őszig ismeretes, megelégelte a gyermek szenvedését és hatévesen elkérte a 
mezítláb járt, télen pedig állatbőröket tekert a lábára, mit bokánál kötött szüleitől, hogy a kicsi teremtést megmentse. Csak rövid ideig tudta a 
meg. Még a harmincadik életévét sem töltötte be, és már ízületi templom melletti épületben tartani, mert az emberek, ahányszor 
fájdalmakkal küszködött. Hiába volt a természet gyermeke, a testi meglátták, rémüldözve vagy undorral néztek rá.
eltorzulások és a fájdalmai nem hagyták élvezni az életet. Anyja, apja 

forgatjuk és bő olajban aranyosra sütjük.
A szószhoz tejfölet összekeverünk eltett reszelt tormával (a 

tejföl kb. 10%-a legyen a torma), aminek a levét alaposan 
200 gramm csirkemellet kipotyolunk, sózzuk, borsozzuk, kinyomkodtuk előzőleg. Reszelt citrom héjával és pici cukorral  

félretesszük pihenni egy órán keresztül. Felverünk egy tojást egy izesítjük.
pici tejjel, egy mokkáskanál édes mustárral, sóval, borssal. A Krumplipürével tálaljuk.

Recept Sanyi konyhájábólkipotyolt csirkemellet lisztbe, majd tojásba, végül szezámmagba 

MEGÚJULT A TÜNDÉRKERT  ÓVODA

1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc Szatmár-
csekén himnuszunk szövegét. Ezen a napon kapott helyet a 
magyar kultúra napja. Az előző években iskolánk  is csatlakozott 
az Együtt szaval a nemzet programhoz, melynek lényege, hogy 
határon innen és túl közösen elszavaljuk a Himnuszt, így 
népszerűsítve kultúránk. Az idén rendhagyó módon könyv-
tárunk olvasótermében gyűltünk össze, ahol nemcsak közösen 
szavaltunk, hanem a szakaszok közt egy kis kultúrtörténeti 
összefoglalást is meghallgathattunk, melyet Ballai Erzsébet 
tanárnő állított össze, és Markó Edina illetve Márkos Patrik 
olvasott fel. Zárásként a Szózat első szakaszát énekeltük el.

Szezámmagos rántott csirkemell 
tejfölös-tormás szósszal

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Móga Renáta fotó: Móga Attila

ÉLETEK KÖRFORGÁSA

(folytatás az 7. oldalon)
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(folytatás az 6. oldalról)

Ezért a pap kénytelen volt a falutól öt kilométerre eső kápolnához vinni, Juliska egyszer csak arról kezdett beszélni, hogy amióta ide jár, az 
ami a háromszáz méter magas dombtetőről nézett a falura. A kápolna emberek a faluban egyre jobbakká váltak. A Pityuka számára minden 
háta mögött, ahol az erdő kezdődött, két emberével építettek egy kalibát Juliskával való találkozás a mennybe emelkedést jelentette és ez így 
és ez lett a kisfiú új otthona. A jóravaló papnak mindig sikerült úgy történt két-három évig, amikor Juliska kezdett elmaradozni, egyre 
beszélni a híveivel, hogy közülük néhánynak megesett a szíve a ritkábban járt fel, majd egy idő után többé soha nem ment. Az öreg paptól 
gyermeken, ezért adományokból sikerült Pityukát felnevelnie. Csak így hallotta később, hogy Juliska férjhez ment. Nemsokára a pap is elhagyta 
nevezték őt, senki sem tudta a vezetéknevét. A természet lágy ölében szép ezt az árnyékvilágot. Pityuka akkor teljesen magára maradt. 
lassan megnyugodott, megbékélt a sorsával, mert a fák és az állatok, Kiszolgáltatottjává vált ezután minden sötét erőnek, aminek mély árkába 
akikkel találkozott, mind-mind elfogadták olyannak, amilyen. Tükörbe egyre jobban belecsúszott. Egy tanyán élő gonosz családnak az a 
soha nem nézett, ez már nem is nagyon érdekelte, csak az árnyékából gondolata támadt, hogy miért ne használhatnák őt fel, mint olcsó 
látta, hogy az emberek miért nem akarják befogadni maguk közé.  Mivel munkaerőt, így a durva kezek kiragadták őt a természet szeretetteréből és 
ő is emberi lélek volt, a magányában neki is jól esett volna egy jó szó, egy a tanya legmocskosabb munkáját végeztették vele. A disznók, marhák, 
meleg tekintet, a szeretet, aminek hiányában számkivetettnek érezte sárrá taposott területén és a szárnyasok ürülékétől kiégett földön 
magát. Ilyen gondolatok között ült a kápolna előtti domboldalon, amikor dolgoztatták, miközben folyton szidták és ütlegelték. Az asszony is 
a falu felől meglátott egy kis mozgó pontot és tekintetét rajta felejtette. A mindig gorombán beszélt vele és az ételmaradékokat úgy vetette oda 
folyó két oldalán fekvő falu tornyának fényes gombja néha megcsillant a neki, mint a kóbor kutyának szokták. Szegény Pityukának beteg teste, ami 
ragyogó napsugárban. A kis pontocska a kápolna felé vette irányát, s amúgy is tele volt fájdalommal, lefogyott, lelke teljesen megtört. Ezt a sok 
ahogy közeledett, már ki lehetett venni a formáját a tizenkét éves szenvedést már a teremtő is megelégelte és úgy látta jónak, ha elszólítja 
kislánynak, akinek jobb karján élelemmel teli kosárka csüngött. Hosszú lelkét és kiemeli ebből a meggyötört testből.
aranyszőke haját felborzolta a szél, pirospozsgás, mosolygós arccal állt Amikor éppen a tyúkketrec elől lapátolta ki a piszkot, elvesztette 
meg Pityuka előtt. Gyermeki szeretettel nyújtotta felé a kezét és az egyensúlyát és beesett a tyúklétra alá. A fejét beverte, hanyatt fordult, 
bemutatkozott: Juliska vagyok. Azzal letette kis kosarát, asztalterítőt szemei az égre meredtek. A fátyolfelhőkön átsütött egy napsugár, amiből 
terített a fűbe és kipakolt a kosárból. Szalonnát, kolbászt, sajtot, házi a Juliska arca bontakozott ki. Aranysárga  haját ezer felé borzolta a szél. 
kenyeret és egy üveg bort készített a terítékre, majd határozottan mondta: Minden hajszálán megcsillant a sziporkázó napfény, egy meleg szellő 
- Tudom, hogy éhes vagy, gyere ide és egyél, én addig mesélek majd lágyan végigsimogatta az arcát, miközben egyik fülétől a másikig 
neked, otthon úgysem  hallgat meg senki. végigduruzsolt Juliska andalító hangja. Ettől a Pityuka szíve 

Pityuka, eddigi életében még soha nem tapasztalt ilyent. A szíve megnyugodott, arcára alig észrevétlen kiült egy kis mosoly, ez végigáradt 
megremegett, mindkét szeméből kicsordult a könny, arcán végig gördült, minden sejtjén és egy mély sóhajtással kilehelte a lelkét. Teste fölé 
majd a nyakába folyt. Juliska előhúzta hímzett zsebkendőjét, arcát emelkedett és most látta meg igazán, hogy milyen testben gyötrődött, 
letörölte és megsimogatta, s mint aki jól végezte dolgát, beszélni kezdett. akinek arcára ráfagyott egy torz vigyor és azt is megértette, hogy miért 
Elmesélte, hogy mivel bántotta meg az apukája, miért nem ért egyet az ijedtek meg tőle az emberek, kivéve Juliskát, aki gyermeki lelkületével 
anyukájával, mit nem szeret az iskolában, hogyan csúfolkodott vele a csak a végtelen jóságot látta benne.
szomszéd fiú. Pityuka hallgatta, hallgatta Juliska meséjét, miközben az A lélek ekkor bepillantást nyert az előző életébe, hogy akkor ő 
evésnek is nekibátorodott. A végén azt sem tudta, mit beszél, csak élvezte sem volt különb a többi embernél, sokat kritizált és bántotta embertársait 
ezt a kellemes hangot, ami élete legszebb dallamaként muzsikált a fülébe. szavakkal, tettekkel, meggondolatlan cselekedetekkel. Éppen ezért 
Amíg  Juliska minden gondját kibeszélte, addig Pityuka a fellegekben járt leszületése előtt, amikor megmutatták neki, hogy miket tett, milyen életet 
és ahogy tekintetét végig hordozta a falu fölött, azon tűnődött, hogy vajon élt azelőtt, azonnal vállalta annak következményeit és a következő emberi 
kinek van jobb dolga, neki, vagy a falu gondterhelt embereinek. Érezte, sorsát úgy teremtette, hogy ő is megtapasztalhassa azokat a 
hogy az ő lelke tiszta, tele van szeretettel, szívesen adna belőle a szenvedéseket, amiket ő okozott másoknak. Tudta, hogy ez a fejlődését 
rászorulóknak. Azzal szíve régen bezárult kapuja hirtelen megnyílt és segíti és ezzel az isteni minőségét emeli magasabb szintre.
ömleni kezdett belőle az arany fény és elárasztotta vele az egész falut. Szegény kis pára, örülök, hogy megtisztultál, most már 

Juliska hetente  háromszor is felment Pityukához, mindig vitt megkereshetem Juliskát, vele majd egy szebb és boldogabb életet élhetek a 
valami finomat. Mindkettőjük számára meseszép órák, percek, következő életemben. Vele kiteljesülök. Ezzel az elhatározással a lélek a 
pillanatok teltek el, sőt az idő is megállt néha. Pityuka a csodálatos magasba röppent és újra egyesült a forrásával.
pillanatokban  mindig újra és újra aranyfénnyel árasztotta el a falut és 

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány – Fontos számunkra, hogy egy olyan út építésén fáradozunk, 
vezetője is csatlakozik a Mária út utolsó 100 kilométerének gyalogos amely az emberek lelki feltöltődését szolgálja. Színes összefogásról 
megtételéhez a pünkösdöt megelőző napokban – erről sajtótájékoztatón beszélünk, ahol helye van a természetszerető embereknek, vallási 
számoltak be január 15-én, hétfőn délelőtt a csíkszeredai megyeházán. szervezetek képviselőinek, és önkénteseknek, akik érzik, hogy ez egy 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, az közös történet tud lenni – fogalmazott Borboly Csaba megyeitanács-
ökuménia jegyében meghívták a többi egyház képviselőjét és, elnök. A sajtótájékoztatóról készült videó összefoglaló elérhető a 
ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezés közösségi üggyé közösségi oldalon:https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/ 
vált, és civilek, cserkészek, túrázók egyaránt csatlakoztak. 1482903688423676/

2015. február                                                                                            Nagy Zoltán 

BÖJTE CSABÁVAL EGYÜTT ZARÁNDOKOLHATUNK CSÍKSOMLYÓRA IFJÚSÁGÉRT ÉS A CSALÁDOKÉRT A MÁRIA ÚTON

(folytatás az 8. oldalon)
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Csíkszereda, 2018. január 15.

Javaslatként elhangzott, hogy az erdészet és a helyi csendőrség A hargitafürdői pálos szerzetesek is együtt kívánnak 
segítségét kérjék, hogy a Mária út nyomvonalán járőrözzenek zarándokolni és élményeiket megosztani – erről László Rezső pálos 
gyakrabban és segítség a rendtartást, hisz több rongálást is észleltek az szerzetes számolt be.
elmúlt években. – Az igenek hazája Székelyföld, számunkra is fontos, hogy 

Böjte Csaba OFM vállalta, hogy az utolsó száz kilométer vallásos lelkületünkből valamit mi is hozzátegyünk a zarándokok 
megtételének hivatalos indulásánál jelen lesz, gondolataival és útkereséséhez, lelki feltöltődéséhez – fűzte hozzá Solymosi Alpár 
elmélkedéseivel ráhangolja a zarándokokat a megérkezés örömére. unitárius lelkész. Kovács János gondok, nyugalmazott földrajztanár azt 

– Nekünk fontos az, hogy fizikailag is megmozgassuk a nehezményezte, hogy nagyon kevés az önkéntes zarándoklat vezető, 
gyerekeket, évek óta zarándokolunk gyalogosan a gyerekekkel. akiknek munkájára nagy szükség lenne. Solti Imre, a Csíkszéki Erdélyi 
Csapatépítés szempontjából is fontos – beszélt tapasztalatairól Böjte Kárpát Egyesület (CsEKE) vezetője a zarándokszállások elsődleges 
Csaba ferences szerzetes, aki tavaly több mint tíz gyalogos kiépítését javasolta.
zarándoklaton vett részt. Bálint Lóránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség vezetője 

– Nem a nem viszi előbbre az embert, hanem az igen. Ez most emlékeztette a jelenlévőket, hogy a cserkészek a kezdeti elindulásban is 
egy igen: elindulunk Parajdtól Csíksomlyóig a Mária úton. segítettek, továbbá a nyomvonalak feltérképezésében és az útvonalak 
Megpróbálok elejétől végig részt venni az úton – jelentette be Böjte festésében is.
Csaba testvér. Borboly Csaba megyeitanács-elnök köszönetét fejezte ki Bíró 

Barabás Csaba kabinetigazgató bemutatta azt a tanúsítványt, Barna Botond térségi alelnöknek és mindazoknak a polgár-
amelyet majd azok kapnak, akik az utolsó száz kilométert gyalog teszik mestereknek (Bokor Sándor Parajdról, Geréb Péter Farkaslakáról, 
meg. Az út nem csak gyalog, hanem kerékpárral vagy akár lóval is Bálint Elemér Oroszhegyről, Kozma Lajos Zetelakáról és Molnár Tibor 
teljesíthető. Szentegyházáról) és helyi tanácsoknak, akik az első hívó szóra az ügy 

– Ez az út, ahhoz, hogy igazi zarándokúttá váljon meg kell mellé álltak és felkarolták annak megvalósítását.
tölteni tartalommal. Nem csak kijelöljük az utat, hanem Azok számára, akik gyalogosan, lóval kívánják megtenni a 
gondoskodunk arról, hogy legyenek szálláshelyek, zarándokfogadók, zarándoklat utolsó szakaszát a csíksomlyói kegytemplomig, három 
legyenek pecsétek, weboldal, ahol minden nyomon követhető – emelte alternatív útvonalat alakítanak ki a következő hetekben-hónapokban, 
ki Barabás Csaba. Arról is beszámolt, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az és tesztelnek majd 2018. május 13. és 18. között. Különböző nehézségi 
önkéntesek toborzására. fokozatúak ezek az útszakaszok: I. 112 km (5 nap, vasárnap–csütörtök) 

A hétfői találkozón továbbá jelen volt Urbán Erik csíksomlyói Parajd – Atyha – Etéd – Farkaslaka – Oroszhegy – Zetelaka – 
ferences templomigazgató, a Mária Út Egyesület alelnöke, László Kápolnásfalu – Szentegyháza – Csíksomlyó; II. 95,5 km (4 nap, 
Rezső pálos szerzetes, Solymosi Alpár unitárius lelkész, Kovács János vasárnap–szerda) Atyha – Etéd – Farkaslaka – Oroszhegy – Zetelaka – 
gondnok, Bálint Lóránt, a Romániai Magyar Cserkészszövetség Kápolnás – Szentegyháza – Csíksomlyó; III. 99,5 km (4 nap, 
vezetője, Solti Imre a CsEKE elnöke, Szabó Károly, a Hargita Közösségi vasárnap–szerda) Sóváradi Keresztelő Szent János Remeteség – Etéd – 
Fejlesztési Társulás képviseletében. Farkaslaka – Oroszhegy – Szentegyháza – Csíksomlyó.

– Arra gondoltunk, hogy az érkezés napján egy meghatározott Önkéntesnek, szállásadónak jelentkezni, érdeklődni az Erdélyi 
időben fogjuk köszönteni az aznap érkező gyalogos zarándokokat. Mária Út Egyesület koordinátoránál, Molnár Sándornál lehet: 
Pünkösd után is várjuk a zarándokokat, az év minden napján! – molnar.sandor@mariaut.ro, telefon: 0730–711745
nyomatékosította Urbán Erik OFM.  

2018 február 23 - án 16 órától 18 óráig, meghívunk a 
székelyudvarhelyi zumba oktató Gergely Lóránd masterclass-ra. 
Garantálunk 2 óra mozgást, szórakozást, jó kedvet és zumbát. 

Belépő 20 lej.Várunk szeretettel!

Hirdetés

(folytatás az 7. oldalról)
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