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csodás napunk telt el itt, jókkal és rosszakkal egyaránt, mint 
ahogyan a legelső kiadásoknál megszokott, valamint nagyon sok 
résztvevővel - tény, mely bizakodóvá tesz bennünket a jövőre 
nézve.

Önök, a közönségünk, több mint 6500-an voltak Borszék 
Bogrács Feszten - ami hatalmas örömmel tölt el minket, nem 
kevésbé, hogy több mint 1300 adag bográcsost kóstoltathattunk. 
Nyolc csapat mutatta be nemzeti receptjeit és 11 csapat 
versenyzett a díjakért vasárnap. Sajnáljuk, hogy nem jutott 
kóstoló mindenkinek, de ígérjük, jövőre úgy készülünk, hogy 
egész biztosan kóstolhassanak majd a vendégeink.

Három olyan zenés estünk volt, amely boldogsággal 
zengte tele a völgyet.

A sportolók is velünk voltak az első kiadáson, és a hegyi 
futóverseny premieren több mint 80 személy csatlakozott. 

"Borszéken mindenki testvér egymással, ha nem Jézus Tibi , Török  és Avram Iancu földbe cövekelte a közönséget, 
Krisztusban, akkor a borvízben. Hölgyek és urak az elismerésért mely nem riadt meg az esőtől, hiszen 10 ilyen esőt is elviselt volna 
versengenek, így olyan együttérzés alakul ki bennük itt, ami a a kivételes sportolók jelenlétében.
nagyvásárokon sem sikerülne. Ahogy egy újabb idegen érkezik, Immár van egy faragott medvénk is, DG Cernat-nak 
legelőször is szeretettel megölelik, és a bemutatkozásától kezdve köszönhetően, amely továbbra is itt marad a borszéki turistáknak 
ajánlatos úgy kezelnie a többieket, mint ha már régesrég ismerné tájékozódási pontként, a Tündérkertben.
őket. Ha meg valaki fölindul, hatalmas szégyene a földnek! A TAXI együttessel szólván (akiket talán elhozunk jövőre) 
Mekkora mérgelődés! Hiszen ennek a helynek a legkiválóbb : "Pentru toate acestea îți mulțumesc“(Mindezért köszönet néked)
hatása éppen az, hogy Borszék éppen hogy az emberi érzelmek Azt hiszem, az Emil fényképe egy jó jel a jövő kiadásra, 
sugallója mindenekben". amelyet mindannyian jobbnak kívánunk.

Úgy hiszem, hogy ezek a majd 170 éve írt szavai a nagy Reméljük, egyre többen leszünk "borvizesek“
román költőnek, Vasile Alecsandrinak, éppen a lényegét adják A Borszéken megismert borvizesek a legkivételesebb 
vissza a most hétvégén lezárult fesztiválunknak, amelyet az őáltala emberek, és a segítségük elemi alapja volt a mi sikerünknek.
lejegyzett kultúra szellemiségében terveztünk meg. Három  

Useriu 
Zsolt

   BORSZÉKEN MINDENKI TESTVÉR EGYMÁSSAL

fotó: Keresztes Emil

Dan Burlac - Secvențe Egyesület

Tisztelt borszéki lakosok ! A Borszéki Napok keretén belül 
meghívjuk Önöket 2018. augusztus 4-én az épülő Kezelő és 
Welness SPA Központ nyíltnapjára.

A Központ 12:00 – 18:00 óra között lesz látogatható, egy 
kultúrális programmal fűszerezve, melyet borszék egyik 
testvértelepülése biztosít. 

Szeretettel várjuk, tekintse meg az eddigi befektetéseket 
illetve azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Multifunkcionális 
Kezelőközpont fog nyújtani. 

NYÍLTNAP 
az épülő Kezelő és Wellness SPA Központban

fotó: Mik József

Polgármesteri Hivatal 
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A júliusi rendes havi tanácsülésre 10-én került sor. A 82-es határozat a polgármesteri hivatal székházának a 
Napirenden négy határozattervezet szerepelt. hőszigetelését hagyta jóvá, rögzítve azok technikai és pénzügyi 

A 80-as határozat jóváhagyta egy delegáció részvételét a kereteit.
Bonyhádi Városnapokon augusztus 10-12. között. A 83-as határozat szabályozza a városi rendezvényeken 

A 81-es határozat jóváhagyta 1.412 köbméter fa eladását. részvevő árusok szolgáltatásait. A cél a giccses, bóvli termékek 
A licitálás 195-200 lej közötti áron kezdődik. kiszorítása a piacról.

TÁJÉKOZTATÓ  TANÁCSÜLÉSEKRŐL

Farkas Aladár

második lett a săcelei Mokányok csapata, és harmadikok a 
csíkszépvizi Asszonyok. A zsűri különdíját kapták a borszéki 
Magyarok. Akik elég élelmesek voltak, meg is kóstolhatták a 
finom falatokat.

Neves sportolókkal lehetett találkozni a kisszínpadon: 
Török Zsolt hegymászó, Avram Iancu úszó, Tiberiu Useriu 
maratonfutó osztotta meg élményeit az érdeklődőkkel. 
A Kossuth-kútnál volt kiállítva 32 korabeli képeslap, amely 
segítségével időutazásban volt részük a jelenlévőknek. A 
bukaresti Balassi Intézet jóvoltából sikerült felnagyítani ezeket a 
dicső múltat ábrázoló képeket. A Tündérkertben Cernat DG 
művésznévre hallgató szobrász láncfűrésszel formázta meg a nagy 
medvét a két bocsával.

Lehetett levendulás termékeket, kézműves szappant 
Új színfolt a borszéki közéletben. Pădureanu Sándor vásárolni, vagy élvezni az egészségházban a halasági termékeket, a 

kezdeményezésére született fesztivál, amely nagy erőket masszázst, akupunktúrát. Láthattuk Enyedi Ildikó filmjét: Testről 
vonultatott fel a siker érdekében. A szervezésben és a rendezvény és lélekről, illetve természetfilmet.
lebonyolításában oroszlánrészt vállalt Dan Burlac filmrendező. A kerékpározás szerelmesei, élhettek hobbijuknak szom-
Heteken keresztül a média érdeklődési körébe került Borszék. baton is, meg vasárnap is. A medvebarlang sziklái is sok turistát 
Újságok, rádió, Tv. Borszékről beszélt. vonzottak, akárcsak a siklórepülés kedvelői. A környezetvédők 

A lázas előkészületek után sor került a rendezvény- kitakarították a patakot.
sorozatra. Minden korosztály megtalálta a maga érdeklődési Koncertek hangjától volt zajos a Nagymező. Fellépett 
körének megfelelő programot. A gyerekeknek volt bábszínház, Nicola Parov Quartet és Herczku Ágnes, a Bosquito, az Égvilág 
kézműves foglalkozás, sport. A felnőttek a bőség zavarával zenekar, One More Minute, Anna és bandája, Mircea Vintilă, stb. 
küszködve választhattak a kulturális és a szórakoztató műsorok De volt magyar és román népzene és néptánc is.
közül. A sportolni óhajtók részt vehettek a terepfutóversenyen. A rendezvénysorozat támogatói voltak a borszéki panziók, 
Éltek is ezzel a lehetőséggel. 64-en jelentkeztek a több mint 10 km- a Romaqua Rt. a Polgármesteri Hivatal, meg sok önkéntes, 
es hegyi terep lefutására, ahol több mint 450 m szintkülönbséget Hegyimentők, EKE. Örvendetes dolog, hogy köztük találtunk 
kellett legyűrniük. Örvendetes, hogy 8 borszéki is bevállalta a néhány borszékit is.
nem könnyű próbát (Barabás Ferenc, Fodor Loránd, Fokt Lucian, 
Moldovan George, Rădeanu Miklós, Molnár Sebestyén, ifj. 
Virginás András, Zatoschil - Ballai Fokt Gabriella). Molnár Sebi 
dobogós helyen végzett. A tájékozódási versenyen ugyan nem 
akadt borszéki, de aki vette a fáradtságot, hogy bejárja a 
fürdőtelep legszebb részeit, nem bánta meg. A versenyzők közül 
kiemelném azt a maroshévízi családot, aki három gyerekükkel 
együtt vállalkozott a terep bejárására. De volt konstancai, săcelei 
és várhegyi versenyző is.

A gasztronómiai verseny volt a fő attrakció. 11 csapat 
nevezett be. Voltak örmények Gyergyószentmikósról, pusztinai 
csángók, săcelei mokányok, tatárok, stb. A szakmai zsűri döntése 
értelmében első helyen végzett a kolozsvári Prodan csapat, 

Farkas Aladár

A BOGRÁCS FESZTIVÁLRÓL

fotó: facebook.com/Ceaun Borsec Festival

Terepfutóverseny borszéki résztvevői                                                                                         fotó: Fodor Lóránt
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Piricskén, festői környezetben  felszentelték a 2003-ban 
eltervezett Gonzága Szent Alajos kápolnát. Az ünnepi misét 
Tamás József püspökhelyettes celebrálta, aki prédikációjában a 
hegy a hívő ember életében betöltött szerepéről beszélt. A hegy 
az a hely, ahol közelebb érezzük magunkat Istenhez. A hegy az 
a hely, ahol a hitünket meghatározó események történtek: a tíz 
parancsolat kinyilatkoztatása, Jézus színeváltozása és 
kínszenvedés, stb.  Mindannyiszor felfelé, a magaslatokra 
tekintünk, mikor kérünk, segítséget várunk vagy hálát 
mondunk. A Hargitán megépült és felszentelt kápolna annak a 
záloga, hogy – a székely himnusz szavaival élve-, bár 
porladunk, de el nem porladunk! A porladás és elporladás 
között óriási különbség van. Elporladástól védi, óvja népét ott 
fent, a Hargitán a piricskei kápolna is.

A szertartás befejezéseként Nagy József, csíkcsicsói 
Akárhányszor is megépül egy középület- iskola, kórház, plébános könnyekig meghatódva, hosszan sorolta azoknak a 

művelődési ház-, az az illető közösség erejét, élni akarását, nevét, akik összefogásának, adakozásának, segítségének 
jövőbe vetett hitét bizonyítja. Fokozottan érvényes ez, mikor köszönhetően megépült a kápolna: magánszemélyek, cégek, 
olyan hajlékot építenek, ahol hitüket, vallásukat közbirtokosság, egyházmegye.
gyakorolhatják, ahol a Teremtővel találkozhatnak. 2018 július A közös ünnepben a csicsóiak meghívására a borszéki 
1-én, a csíkcsicsói katolikus egyházközösség bizonyította nőszövetség tagjai is részt vettek. Köszönetünk a Polgármesteri 
ország-világ előtt, de elsősorban önmagának, életerejét, hivatalnak, Mik József polgármesternek, Albuj Istvánnak és 
összefogását, katolikus hitéhez való ragaszkodását. A hargitai Csillag Jenőnek, akik az utazást lehetővé tették.  

KÁPOLNÁT SZENTELTEK PIRICSKÉN

MORFONDÍR A  BOGRÁCSFESZTIVÁLRÓL
Nagy érdeklődéssel, kíváncsisággal és csipetnyi hozzátesznek (vagy elvesznek) egy rendezvény minőségéhez. 

kétkedéssel vártam a Bográcsfesztivált. Ilyent még nem látott A tartalomról  szóltak mások, röviden azt mondanám: volt 
Borszék, a program gazdag és merész volt (innen is a kétkedés), szinte minden. Felső szinten. Vendégeim elismeréssel 
viszonylag kevés idő állt a szervezők, Padurean Sanyi és Dan nyilatkoztak a Bográcsfesztiválról és Borszékről, a média 
Burlacu, rendelkezésére. No, meg azt is tudjuk, hogy minden szakemberei, a meghívott művészek úgyszintén. Azt 
kezdet nehéz ... Nos, a szervezők bizonyítottak: véleményem mondanom sem kell, hogy minden szálláshely megtelt. 
szerint egy jólsikerült rendezvény színhelye volt három napon Férfimunka volt! Gratulálok!
át városunk. Jó választásnak tartom a sípályát, mint a fesztivál 
központját: szép, szellős környezet, parkolási lehetőség, 
mindennek volt hely, és a város sem „dugult” el, csak kicsit 
elnéptelenedd, hiszen aki élt és mozogni is tudott, a 
Bográcsfesztivál helyszíneire igyekezett. Kellemes meglepetés 
volt, hogy minden a minőség jegyében zajlott, semmi 
csiricsáré vásári bonyodalom. Úgy is mondhatnám, hogy a két 
főrendező mindenből a legjobbat szállította a közönségnek. 
Mindenre figyeltek, mintha sokszorosították volna magukat. 
Éber szemmel lesték, mi és hogyan zajlik, hol kell közbelépni. 
Eső után az önkéntesek azonnal szárazra törölték az asztalokat, 
padokat, a sátrakról és ernyőkről leengedték a vizet, a szétszórt 
szemetet (bár mindenhol volt szemetes is felállítva) azonnal 
összeszedték. A toy-toyok tiszták voltak, és a toalettpapír sem 
hiányzott.  Jelentéktelennek tűnhet, de ezek az „apróságok” is 

Kolbert Tünde

Kolbert Tünde

fotó: Kolbert Tünde

fotó: facebook.com/Ceaun Borsec Festival
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Egy teljes hónapon át tartotta lázban a focirajongókat a is volt. A 29 megítélt 11-esből 22-őt be is rúgtak.
labdarúgó világbajnokság. Oroszország 11 településén, de 12 Újdonság volt, hogy videobíró segítségével dönthetett a 
pályán került sor a mérkőzésekre. A selejtezők során 32 csapat játékvezető kétes helyzetekben. Volt, amikor a sárgalapok száma 
nyert részvételi jogot. Zömében izgalmas mérkőzések voltak, sok döntött a továbbjutásról (Japán esetében).
meglepetéssel és sok góllal (meccsenként átlag 2, 64). Esélyes A gólkirály, 6 góllal az angol Harry Kane lett, míg a legjobb 
csapatok hagyták el a pályát vesztesként (Anglia, Brazília, kapus a belga Thibaut Coustoist. 60 év után újra van 20 év alatti 
Spanyolország, Németország). Ettől szép a labdarúgás, hogy gólszerző, Kylian Mbappé személyében. Még egy érdekesség: a 
vannak meglepetések. Az talán kevésbé volt meglepetés, hogy francia edző, Didier Deschamps, már játékosként is világbajnok 
végül Franciaország lett a világbajnok, 20 év után újra. Miután 1- volt.
0-ra vezetett Horvátország, 4-2-re legyőzték. Ennek talán az is a Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a legjobb 
titka, hogy ők vezették be elsőnek a labdarúgás akadémiát, ahol csapatok továbbra is Európában és Dél-Amerikában vannak. Azt 
focistákat nevelnek. Azóta Magyarországon, sőt nálunk is megállapíthatjuk, hogy nem a nagy sztárok (Messi, Ronaldo) 
(Csíkszeredában) is van labdarúgó akadémia. Ezen a VB-n 50 győzedelmeskedtek, hanem a csapatjátékban gondolkodók.
francia születésű játszott, de 29-en más csapatok színeiban 2022-ben Katar szervezi a következő világbajnokságot. 
(portugál, marokkói). A bronzérmes a belga válogatott lett.  Csak remélni tudjuk, hogy ott lesz úgy a magyar, mint a román 
Érdemes kiemelni a dán és a svéd válogatott teljesítményét is. válogatott is. Számunkra így még izgalmasabbak lesznek a 
A FIFA a Fair play-díjat Spanyolországnak ítélte. Nagyon sok gól csoportmérkőzések.
fix fázisból született, legyen az 11-es vagy szabadrúgás. Sőt, öngól 

FOCILÁZ UTÁN

Lezajlott a fesztivál. Hogyan látod, megvolt-e a Irodának is kijár a köszönet az együttműködésért. Ugyanakkor 
gyümölcse? megköszönném annak a sok magánszemélynek, akik idejükből 

Igen, úgy érezzük, hogy elérte a célját, hiszen egy elég nagy önzetlenül áldoztak arra, hogy besegítsenek nekünk szervezni, 
reklámkampány előzte meg, hallani lehetett róla a Facebookon, helyszínt építeni, főzni, szöveget szerkeszteni, fuvarozni, 
rádióban, tévében, nyomtatott és online sajtóban. Sok emberhez takarítani és sorolhatnám. Jól fogott a segítő kéz, mert a kezdeti, 
eljuthatott az információ és ez jó – Borszékre akartuk irányítani a hónapokig tartó szervezési szakasz főként telefonálgatásokból, 
figyelmet és ez sikerült is. Elég sokan el is jöttek, zömében a egyezkedésekből, láttamozásokból, emailekből, beszélgetésekből 
környékbeli megyékből. áll, az utolsó száz méteren következik a rövid idő alatt lezajló nagy 

Megragadom az alkalmat és a szervezők nevében hajrá, a tulajdonképpeni fizikai munka, olyankor van szükség 
ismételten megköszönöm a Helyi Tanács és a Romaqua emberekre, munkagépekre.
támogatását, a polgármester és alpolgármester urak segítségét. A Összegzésként, dióhéjban annyit mondanék még el, hogy 
köszönőlistán következnek a támogató panziók, villák is: Juliu's, kaptunk pozitív és negatív kritikát, ahogy az már lenni szokott. 
Borsec, Korona, Kerek, Lizi, Fitness, Ely, Sport, Eden, Roua, Szervezés szempontjából a lényeg az, hogy ismerjük fel, mi 
Borostyán, Floare de Colț, Riki, Ágnes, Veverița - remélem senki mehetett volna jobban, tanuljunk a hibáinkból és próbáljunk még 
nem maradt ki. Köszönet illeti a Faló vendéglő tulajdonosát, jobb munkamegosztásra törekedni.
amiért olyan jó, tető alatti házigazda volt. Az Információs 

KIÉRTÉKELŐ A BORSZÉK BOGRÁCS FESZTIVÁLRÓL

Farkas Aladár

Pădurean Sanyi

fotók: facebook.com/Ceaun Borsec Festival
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amely mindkét combjukra mintegy 4,5 kilogrammos nyomást fejt 
ki. A másik megoldás a raliversenyzők biztonsági övére 
emlékeztető, négy tépőzáras szíjból álló konstrukció, amely az 
asztronauta csípőjét fogja körbe.

Ami másképp működik, mint a Földön, az a vízöblítés 
hiánya.
A férfiak és a nők is egy vákuumos tölcsérbe vizelhetnek állva, 
vagy ülve – ez esetben a tölcsért hozzá lehet erősíteni a 
vécékagylóhoz. A tölcsér beszippantja a „folyékony terméket”, 
amelyet kisebb méretű konténerekben tárolnak és az űrbe löknek 
ki az űrsiklók esetében, az űrállomásokon azonban a vizeletet 
újrahasznosítják – egy víztisztító berendezés átalakítja ivó- és 
fürdővízzé.

Ha menni kell, hát menni kell, még akkor is, ha az ember Míg a Földön a gravitáció felel a „nagy dolog” 
épp az űrben tartózkodik. Na de hogyan vécéznek az pottyanásáért, addig a súlytalanságban a masszát léghajtás, azaz 
asztronauták? Csak megjegyzem, pironkodásra semmi ok, hiszen percenként 850 liternyi levegő fújja lefele egy, a vécé alján 
ez a második leggyakrabban feltett kérdés az asztronauták található zacskóba, amiben vákuum keletkezik és a zacskó szája 
hétköznapjaival kapcsolatban. lezárul. A zacskó tartalmát préselik, szárítják és az űrhajó 

Az űrutazás első éveiben nem volt túl rózsás a helyzet, az fedélzetén tárolják egészen addig, amíg az vissza nem tér a Földre. 
űrhajósok felnőttpelenkába intézték kis és nagy dolgukat. A levegő egy szagszűrőn és baktériumszűrőn keresztül visszajut 
Napjainkban a jól kitalált toalettkabinoknak köszönhetően az űrhajó légterébe.
változott a helyzet. A pelenka használata azonban továbbra is az egyetlen 

Az űrhajók vécéje hasonlít mindennapi, földi társaira, a opció kilövéskor, landolásnál, vészhelyzetben vagy az űrhajó 
lyuk viszont sokkal szűkebb, hiszen a hátsó félnek minél elhagyásának idejére, amikor nincs lehetőség a toalettkabint 
pontosabban rá kell illeszkednie az ülőkére. A dolgukat végző használni. Erre a problémára a tömegek segítségét kérte a NASA 
űrhajósok hevederekkel, biztonsági övekkel rögzítik lábukat, és válogatott a világ minden tájáról érkező ötletekből tavaly. 
combjukat a trónhoz, de kapaszkodhatnak fogantyúkba is. Néhány év múlva derül ki, hogy sikerül-e végleg kiiktatni a 
Testüket kétféle módszerrel is rögzíthetik, az egyik a pelenkát az űrből.
hullámvasutakon is használatos lehajtható biztonsági korlát, 

TARKA BARKA VILÁG: Vécézés az űrben

Fazakas Emese

szinte elkészült. Felaprózott murkot és zellert teszünk a levesbe és 
15 percig főzzük, ekkor beletesszük a nagy kockákba vágott 

Az alábbi receptből hiányoznak a mennyiségek, de az pityókát. Amíg a zöldségek megfőnek, addig a húsnak is teljesen el 
ügyes, rutinos háziasszonyoknak nincs is szükségük olyansmire! kell készülnie. A levest a tűzről levesszük, és 10 perc múlva egy 

Apróra vágott fehér hagymát és kápiát olajon dinsztelünk, tejfölből és tojássárgából készült eresztéket öntünk bele. Az ételt 
amíg jócskán meg nem fonnyadnak. Minél jobban elolvad a természetesen sózzuk, borsozzuk a maga idejében, el nem felejtve, 
hagyma, annál jobb! Hozzáadunk felkockázott füstölt csülköt, hogy a füstölt holmi sós szokott lenni, a végén pedig tárkonnyal 
oldalast („koszticát”), felöntjük vízzel és addig főzzük, amíg a hús ízesítjük, ecettel savanyítjuk a levet.

Tárkonyos pityókaleves füstölt hússal

Jó étvágyat! Sanyi konyhájából

Kedves gyermekek és szülők! 2018. július 16 – 20 között 
újrarendeztük az óvoda melletti parkot. Már több gyermek is 
felfedezte az ottlévő új játéklétesítményeket. A konstrukciók 
(Spider Fortress, Frontier, Ultra Fort Paddington, Giant) 
csúzdákat, mászófalat, fa- és kötéllétrát, bogozott mászókötelet és 
hintákat foglalnak magukba. Egy építményt egyidőben 3-6 
gyermek használhat.

További kellemes vakációt kívánunk!
Polgármesteri Hivatal 

ÓVODA MELLETTI PARK MEGÚJÍTÁSA

fotó: Kolbert Tünde
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Olvastam, tovább adom. A telefon nem más, mint egy póráz, amivel az ágyhoz, székhez 
K.J. kötjük és boldogan tudatosítjuk magunkban, hogy csendben van.
Egyre több helyen lehet azt olvasni, hogy a liberális nevelés A problémák akkor kezdenek sokasodni legfőképp, amikor a 

megbukott. Lehet, de ettől a ténytől nem állt meg a Föld a gyerek közösségbe kerül. Üt, vág, harap, nem köszön, tolakszik, 
forgásában és a szülők nem kaptak a szívükhöz, hogy jaj, most aztán lökdösődik és mivel megszokta, hogy mindenben ő az első a 
mi lesz. A liberális nevelés amint láthattuk az utóbbi években, családban, ezt a példát akarja követni most is. Csak hogy a 
tényleg botrányos helyzeteket okozott a nevelés terén, de azt el kell közösségben hirtelen 20 társa akar első lenni. Húsz gyerek 
mondai, hogy nagyon kényelmes megoldást is nyújtott. Mert nem tolakszik, nyafog és próbálja felhívni magára a figyelmet. 
kellett semmit tenni. Hagyni kellett, hogy a gyerek azt tegye, amit Megszokta, hogy mindent elér, ha cirkuszol, ha tombol vagy 
akar. Ha belerúgott a szülőbe a játszótéren, mert nem akart eszementen visít. Azt is megtanulta, hogy ahhoz, hogy valamit 
hazamenni, akkor belerúgott. Az anyuka legfeljebb egy erőtlen megszerezzen, el kell vennie a másiktól. Ezért kitépi a kezéből, ezért 
ejnye-bejnyét mondott, és meghunyászkodva hagyta, hogy a hisztis üti arcon a társát, aki nem ad neki a tízóraijából. Ezért nem szent 
csemete századszor is lecsússzon a csúszdán a kettő helyett, amiben neki más holmija. Átgázol rajta, letapossa, elveszi, elteszi vagy 
megegyeztek. egyszerűen csak elhajítja.

Hogy a gyerek ekkor azt tanulta meg, hogy neki van szava, A mai kor gyereke egyszerűen nem tudja feldolgozni azt a 
neki van hatalma a szülő felett, az nem számít. Lassan már ott tényt, hogy a világ nem érte van. Rövidke életében nem ezt 
tartunk, hogy nem lehet bemenni úgy egy nyilvános helyre, teszem tapasztalta. Ha még játszani akar az iskolaudvaron, nem viszi haza a 
azt a Deichmann-ba vásárolni, hogy ne találkozzunk ordítozó, szülő, pedig sietne, ezer feladat várja. Inkább vár rá, mosolyog és 
sikoltozó, rohangáló gyerekekkel. Az övéké a terep. Azt nem attól boldog, hogy a gyereke még játszik. Ez nem is lenne gond, ha 
egyszer hallottam, ahogy az anyuka elnézést kért a gyerekétől, hogy megértené azt, hogy ez nem nevelés. Ha megértené és elfogadná 
cipőt mer választani, no meg próbálni. Nem a gyereknek, saját azt, hogy a gyereket meg kell tanítani arra, hogy egy közösség, egy 
magának. A zsarnokoskodó poronty minden hatalmát kiélvezve család része, amelyben a szabályok rá is érvényesek. De a 
diadalmasan mondja az ilyen szánalmas szülői kérlelés végén, hogy szabályokat felállítani és betartatni kemény munka. Felelősség, 
rendben, de utána kapok valamit a Pepcoból. És a szülő még hálás, határozottság és következetesség kell hozzá. De ez nincs ma meg. A 
hogy megígérheti neki, hiszen akkor megvásárolta a nyugalmát. legtöbb szülő gyáván mered a saját gyerekére, ha az követelőzik. Azt 

A cukrászdában, az étteremben már alig lehet békésen hiszi, hogy ha nem szab határokat, akkor ő jó anya vagy apa. Ha 
elfogyasztani valamit, mert a terepet apró, elkényeztetett nem tanítja munkára, nem ad neki feladatokat, akkor kíméli a 
zsarnokok uralják. Senki nem szól rájuk. Lassan elértük, hogy már gyereket, nehogy szerencsétlen szenvedjen a mindennapokban.
nem is néznek csúnyán sem az ilyen gyerekre, sem a szülőre. Az élet Cipeli a táskáját, ha kell, felmenti a testnevelés alól, mert 
egyre több területén veszik át a hatalmat a gyerekek.  A csend, a kettőt tüsszentett reggel, vagy fájt a hasikája. Autóval hozza 
nyugalom és a nemtörődömség miatt felnőttek ezt hagyják. Hogy iskolába egészen a bejárati ajtóig.  Minden játékba belemegy, amit a 
miért ilyen hisztis a gyerek? Miért nyughatatlan és miért gyerek kitalál és élvezettel tálal. A gyerek nagyon gyorsan 
követelőző? Egyszerűen azért, mert teheti. Nincs a környezetében megtanulja manipulálni a szüleit. Az iskolában, ha sérelem éri, csak 
senki, aki azt mondja neki, hogy legyen türelemmel, várakozzon, a másik a hibás. Természetesen ő soha nem kezdi a konfliktust, nem 
várja ki a sorát és teszem azt, nem kaphatja meg azt, amit akar. És ha piszkálja a másikat, csak szenvedő alany. És a szülő ezt a századik 
mindezt teljesíti, vár, türelmes, alkalmazkodó, azért nem kap esetben is elhiszi. A gyerek olyan változatos formában tudja tálalni 
tárgybeli jutalmat, mert az élet velejárója az, hogy nem csak a vele történt bajokat, hogy ember legyen a talpán, aki a történések 
jutifalatkákból kell értenünk. mögé lát.

Minden nap kap valamit a mai gyerek. Egy kis túrórudit, Nagyon jó lenne, ha az elfogult, gyermekét angyalnak látó 
egy kis autót,  bármit csak hallgasson, maradjon veszteg. A szülő elgondolkodna azon, hogy vajon jót tesz-e ezzel? Vajon a 
hallgatása és a saját nyugalmunk árát fizetjük ki neki. A nem szót későbbiekben, amikor nem végzi a feladatát a munkahelyén, 
egyszerűen nem érti, nem tudja értelmezni bizonyos amikor lóg, amikor késik, felmerül-e benne az, hogy ezt évek óta 
szituációkban, mert még nem hallotta. Nem tiltották meg neki, így csinálják a családon belül? Gondol-e arra, hogy hogy ő hagyta, 
hogy tépkedje a virágokat ész nélkül a város főterén, nem mondták hogy a gyerek lusta legyen, vagy anyámasszony katonája? Érzi-e 
neki, hogy üljön nyugton, amíg eszik, nem kellett önuralmat egy pillanatig is azt, hogy nem magától ilyen a kamasz lánya? Nem 
gyakorolni soha semmilyen helyzetben. azért küldi el őt melegebb éghajlatra, mert évekkel ezelőtt nem 

A gyerekünknek fizetünk a nap sok-sok percében. tanította meg tisztességesen viselkedni és beszélni másokkal, vagy 
Megvásároljuk a mindennapokban. Kilóra. Azért, hogy ne akár a szüleivel?
zavarjon bennünket, a kezébe nyomunk egy telefont. Vagy a Amit később tapasztalunk, érzünk és visszakapunk, az a 
számítógép elé ültetjük, hogy ezer információ, hanghatás érje munkánk gyümölcse. Az a nem volt időnk-rád érzés visszhangja 
percenként és utána azon sóhajtozunk, hogy miért ilyen, miért nem lesz, az a nem szerettelek eléggé, de megvettem mindent- reakciója.
viselkedik másként. Csúnya idők jönnek, ha mindez így marad…

HA ENGEDED HISZTIZNI A GYERMEKET……. MEGÉRDEMLED!
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(szórakozás télen-nyáron, búcsú az iskolától és a gyermekkortól) álltak: Sámuel Elemér, Török Pali, Sárpátki Rezső. Csendes fiú volt 
Fokt Jóska,Sárpátki Laji, Ambrus Sanyi, Fehér Jóska. A többire 

Visszatérve vakáció után gyorsan teltek anapok. Egy nap már nem emlékszem.
megtudtuk, hogy Manci nevelőnénit új nevelőnőváltja fel: Simon Tanév végén szép ballagási ünnepséget szerveztek a 
Ilus, aki a városi ífjúsági szervezeteket is irányította. Nagyon fiatal tanerők. Ábrán Géza osztályfőnökünk igazságosan méltatta 
és mindig jókedvű volt. Téli estéken nagyokat szánkóztunk. A eredményeinket. Habár Móga László IGAZGATÓ-, akinek egész 
kintlakók hozták a szánkókat. Felültünk az Erdőhivatal előtt, és tevékenysége, eredményei alapján csak nagybetűvel kell leírni a 
egészen Alsóborszékig repített a szánkó és a jókedvünk. Akkor nevét is-, nem volt jelen, de én lelkemben nagy hálával gondoltam 
nem kellett félni az autóforgalomtól. Rá, mert ha Ő akkor nem fogadott volna be...vajon hova vitt volna 

Tavasz érkeztével a rossz harisnyákból sárgadinnye a sorsom?
nagyságú rongylabdát „gyártottunk” és a mai városi WC helyét Igy ért véget 1951 júniusában a borszéki élmény-világom. 
kineveztük focipályának. Fiúk, lányok, mind rúgtuk a rongyot. Kicsit fájó szívvel búcsúztam a gyönyörű Borszéktól. Soha nem 
Akkor nem lehetett olyan könnyen labdához jutni. Még a hittem volna, hogy az életem nagyobb részét ebben a csodálatos 
gumilabda is ritka volt, nem hogy rendes focilabdánk legyen. mese, városban fogom eltölteni.

Közeledett a nyár. Borszék kezdett benépesedni. Jöttek a II.
nyaraló vendégek. A Melnik-házzal szemben, a park felől, ahol Ki a Borszék vizét issza...
most a Bara Marci telke van, volt egy tágas faépítmény, zsindellyel ...vágyik annak szíve vissza.
fedve. Minden este onnan szállt szét városszerte a táncrahívó 
zene. Egyetemista zenekar fújta a dalt: 1959-ben férjhez mentem Maroshévízen. Férjem, [ Orbán 
„In tabăra noastră Lajos],a csíkszeredai bányavállalatnál dolgozott. A hévizi szektor 
La Borsec e cântec și veselie, [részleg] megszűnése után áthelyezték a borszéki szénbányához 
Tot ce vrei, vei găsi könyvelőnek. Én is hűtlen lettem a hévizi tanítói állásomhoz, és 
La noi, în colonie.” 1960 augusztusában Borszékre költöztünk. Akkor már gyereket 

Mi is megtanultuk a dalt, de odamenni, a „csűrbe” nem vártam. Szükséglakásban éltünk a bánya-épületben, kinn a város 
volt szabad, habár nem volt zárt, csak fedett hely, hogy esőben is végén. Étkezésünk tarisznyából, délben meg este vendéglőben. 
vígadhasson, aki akar a kellemes keringő dallamára. Szeptembertől Siklódi Béla szólt a férjemnek, hogy van egy kiadó 

Az iskolában már nagyon jól teltek a napok. Szívesen és szobájuk. Odaköltöztünk. Egy szobára való bútorunkkal 
szeretettel emlékszem még néhány borszéki VII. osztályos berendeztük, a konyhában pedig közös kályhán főztünk Anna 
osztálytársamra: Márkos Emike volt a földreszállt angyal. Szelíd, nénivel, a Béla anyósával, illetve feleségével, Rózsikával. Nagyon 
kedves, segítőkész. Fodor Baba, a legfejlettebb kamaszlány, jól ment  dolgunk., de közeledett a „gyermek”-szülés. Nagyobb 
sokszor huncútságokon járt az esze, de szigorú édesanyja, Olga területre volt szükségünk a gyermekágy és -kocsi helyének. Igy 
tanítónéni fékezte. Tamás Piri és Schiller Vera a táncmesterek, tovább érdeklődtünk lakás után, de sem a vállalat, sem a 
Csengeri Bözsike örökvídám, kacagós leányka, Fazakas Olga néptanács nem tudott biztosítani. Kénytelenek voltunk Pépel Feri 
csendeske, Reichenberger Olga bölcsen gondolkodó, jófej. A fiúk bácsiék pincelakásába költözni. Feri bácsi felesége is Rózsika volt, 
közül Cucora Gyurira emlékezem leginkább, mert ő is a hátulsó ő is borbély, akárcsak a férje. Anyósa, Anna néni, aki éppen olyan 
padban ült, a másik padsorban; sokszor óra alatt is fejét a padra lelkes, jószívű asszony volt, mint az előbbi Anna néni, készséggel 
fektetve, csúfolódva súgta át nekem: „szeplős”. Jótanulók hírében állt a segítségemre, főleg főzés terén sokat tanultam tőlük.

VANNAK OLYAN EMLÉKEINK...

A Borszéki Napok alkalmával 2018. 
augusztus 4-5., szombaton és vasárnap a 
Hármasligetben népi foglalkozások és 
játékok műhelye várja a kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Reméljük ez a pár fénykép vonzóvá 
teszi Önöknek is ezt a műhelyt.

Népi foglalkozások és játékok 
műhelye – Artera egyesület

Polgármesteri Hivatal 

Orbán Anna  (folytatjuk)
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2018. AUGUSZTUS 3, PÉNTEK
INFORMÁCIÓS IRODA ELŐTTI KISSZÍNPAD
20,00 - Szabadtéri táncház – zenél a BARTINA és a KÁCSICS népi  

zenekarok
22,00 - Utcabál – SZABÓ KATALIN, FAZAKAS CSABA ÉS NAGY 
NÁNDOR közreműködésével

2018. AUGUSZTUS 4, SZOMBAT
10,00 - Szentmise az alsóborszéki templomban

Kulturális műsor
KULTÚRHÁZ
12,00 - Kiállítás a gyergyószárhegyi alkotótábor válogatott 

festményeiből A Pilisvörösvár-i Zeneiskola diákjainak 
műsora
Testvérvárosok képviselőinek köszöntése

14,00 – 18,00 NYÍLT NAP AZ ÉPÜLŐ KEZELŐKÖZPONTNÁL
A Pilisvörösvár-i Zeneiskola diákjainak műsora

NAGYSZINPAD
14,30 - SAROSI FLORINA GABRIELLA fellépése
15,00 - CRISTINA fellépése
15,30 - MGC Guitar Students
16,00 - INNEFABLE koncert
17,00 - OPREA MIRCEA és NAGY LEVENTE fellépése
17,45 - ÖRDÖGSZEKÉR néptánccsoport, DUNAFÖLDVÁR
18,30 - NO SUGAR koncert
19,30 - JESSY koncert
21,00 - COMPACT koncert
22,00 - NICOLETA NUCĂ koncert
22,45 - Tűzijáték
23,00 - ONE MORE MINUTE együttes koncertje 

2018. AUGUSZTUS 5, VASÁRNAP

INFORMÁCIÓS IRODÁVAL SZEMBENI RENDEZVÉNYSÁTOR
10,00 - Főzőverseny kezdése a rendezvénysátorral szemben lévő 

területen
13,00 - Ebédhez szól a nóta a BARTINA népi zenekar előadásában
NAGYSZINPAD
14,00 - MARA fellépése
14,30 - MARICICA MIHOIANU și NEA MITICĂ-muzică 

populară
15,30 - ÖRDÖGSZEKÉR néptánccsoport, DUNAFÖLDVÁR
16,15 - CZIFRASAROK néptánccsoport, BORSZÉK
17,00 - YESYES (SZABÓ ÁDÁM) koncert
18,30 - LOS ANDINOS fellépése
19,30 - BENEDEKFFY KATALIN fellépése
21,00 - PÉTER SZABÓ SZILVIA & THE BAND koncert
22,00 - Tábortűz a Hármasligetben
22,00 - ANNA & THE BAND koncert

Szervezők: Borszék város Polgármesteri Hivatala, Borszékért 
Alapítvány

XXIII.BORSZÉKI NAPOK
2018 AUGUSZTUS 3-5

                  Anyakönyvi hírek 
Születés
Pobereznik Antónia Mária      2018.07.25.
Házasság
Băciuc Marius Dumitru – Răscol Alexandra  Daniela    2018.07.28.
Siklódi  László  - Ionescu Elena                   2018.07.28.
Elhalálozás
Mezei Julianna               1932.02.11. - 2018.06.26.
Eigel Iosif                        1939.12.15. - 2018.07.02.
Csibi Iosif                        1950.01.29. - 2018.07.14.
Papp Miklós                    1929.12.06. - 2018.07.18.
Siklódi Clara                   1935.05.01. - 2018.07.24.
Fazakas Emilia                1954.10.26. - 2018.07.24.
Baricz Elena                    1951.10.07. - 2018.07.25.

Rajz: Móga Attila

2018 augusztus 18-19-én megrendezésre kerül a VII. Nosztalgia 
Fesztivál, amely a Borszékért Alapítvány által benyújtott “Borszék Feszt – 
Nosztalgia Fesztivál” című nyertes pályázat által sikerül megvalósítani,  
Hargita Megye Tanácsa segítségével.

Szeretettel várunk mindenkit!
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