
Az idén is, november 16-19 között, ott laszoltunk, katalógust, szórólapokat és e-
voltunk Bukarestben az őszi turisztikai gyéb reklámanyagot osztogattunk.
vásáron. Folytattuk a már évekkel korábban Az Országos Balneológiai Szövetség 
megkezdett Borszék népszerűsítését, honlapján, a www.statiunibalneo.ro-n ki-
reklámozását. A vásáron Mik József merítő tájékoztatást találnak mindegyik 
polgármester és Cotrigasanu Cristina, a gyógyüdülőről, így Borszékről is. Albert 
Turisztikai Iroda munkatársa képviselte Tibor, a szövetség elnöke egyaránt üzen 
Borszéket, az itteni vendéglátókat, ven- mindenkinek:” Szeretettel várjuk Önöket, 
déglátásban érdekelteket. Az előbbi évek- hogy meglátogassanak, megismerjenek, 
hez képest újdonság volt, hogy ez megcsodálják azt a mesebeli tájat, ahol é-
alkalommal közös standon jelentek meg az lünk, és ahonnan életre szóló élményekkel 
ország gyógyüdülői: a megyéből Tusnád- távoznak. Itt mindegyik gyógyüdülőről, 
fürdő, Szentegyháza, Borszék, ott volt Al- mely szövetségünk tagja, megtalálnak min-
gyógy, Félix-fürdő, stb. November 17-én dent, ami érdekli önöket: szálláshelyek, 
részt vettünk a „Fürdőhelyek-  fejlődésük, turisztikai nevezetességek, kezelések. Azok 
befektetők, értékesítők” címmel tartott választják gyógyüdülőinket, akik a termé-
szimpóziumon, ahol jelen voltak a helyi és szetben keresnek felüdülést, gyógyulást. 
központi szervek, turisztikai irodák, Üdülőink természeti környezetüknek kö-
befektetők, kutatók, szakemberek, a média szönhetik fejlődésüket és ugyancsak ezért 
képviselői. lettek turisztikai célpontok is. Mindenkit 

A vásár ideje alatt nagyon sokan szeretettel várunk!”
megfordultak a standunknál, érdeklődtek a Reméljük, hogy részvételünk az őszi 
téli-nyári kínálat, szálláslehetőségek, prog- turisztikai vásáron eredményes lesz, mind 
ramok, gyógykezelések, az épülőben lévő többen fognak Borszékre jönni üdülni, 
kezelőközpont iránt. Minden kérdésre vá- kikapcsolódni, gyógyulni.

A Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri Hivatal közérdekű lapja
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 BORSZÉK AZ ŐSZI TURISZTIKAI VÁSÁRON
Idén ősszel újraszerveződött a Bor-

széki Ífjúsági Fórum. A civil szervezet 
vezetőségét Veres Szabolcs vette át, és 
tizenkét tagjával együtt olyan célokat 
tűztek ki, amelyek a közösségi élet 
megváltoztatását szolgálják. Szabolcs első 
sorban a gondolkodásmód változtatását 
tartja fontosnak, illetve azt, hogy az 
álmainkat csak akkor válthatjuk valóra, 
ha keményen és felelősségteljesen megdol-
gozunk érte. A BIF csapata új, közös-
ségünkre eddig nem jellemző eszmék 
tudatosítására fordít figyelmet, mint pél-
dául egymás segítése, környezettudatos 
életmód, környezeti adottságaink ésszerű 
hasznosítása.

Nagyon fontos, hogy a fiatalok szá-
mára vonzóvá tudjuk tenni városunkat, új 
életképet kell adni Borszék lakosságának, 
és ehhez az itthon maradt fiatalok han-
gjának kell lennünk, hisz köztudott, hogy 
kevesen veszünk részt városunk közü-
gyeiben.

Tevékenységünk egyik fő célja a 
kulturális élet felpezsdítése, rendezvények 
formájában és minőségi szórakoztatást 
nyújtani egész évben kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt:
- tél: Mikulásjárás, Karácsonyi Kavalkád, 
Gitárest, Farsang, Téli buli
- tavasz: Magbörze, Vicc- mese est
- nyár: Gyermeknap, Ifi nap, Ki a legna-
gyobb székely Borszéken?, Szemétszedő 
fesztivál, Sportnapok
- ősz: Hagyományőrző napok
Ugyanakkor csapatunk bővülni szeretne, 
szívesen várunk minden Borszéken élő 14 
és 30 közötti fiatalt, aki aktívan szeretne 
részt venni a tevékenységünkben. Első idei 
rendezvényünk a mikulásjárás; így ezúton 
felkérjük a kedves Szülőket, ha szeretnék, 
hogy a Mikulás személyesen ellátogasson 
otthonaikba, akkor a következő telefon-
számon lehet érdeklődni: 0744855437, 
Veres Szabolcsnál.

Csak együtt alkothatunk igazán 
szépet és maradandót, reméljük, hogy 
sikerülni fog!

ÚJRASZERVEZŐDÖTT A BIF

BIF Stan TimeaCNIPT

CNIPT Borsec Info

fotó: facebook.com/CNIPT Borsec Info



2. oldal                                                                                                                                                                                                                           Források                     XXI. / 10. szám

TÁJÉKOZTATÓ TANÁCSÜLÉSEKRŐL
Az utolsó tájékoztatónk óta a következő határozat- kiutazását Zákányszékre, a hagyományos disznóvágási ese-

tervezetek voltak napirenden: ményre.
A 93-as határozat jóváhagyta a borszéki hegyimentő bázis A 99-es határozat jóváhagyta két rozzant épületnek a 

megépítését. lebontását: a szeptember 3-i vihar okozta Nádas-szádi ház, és a 
A 94-es határozat elfogadta a hegyimentő bázis költségeit. Transilvania - szálloda mögötti kis házikó. Mindkettő olyan 

Több mint 3 millió lejbe kerül a teljes felszereléssel együtt. Az állapotban van, hogy nem érdemes felújítani. A nádas-utcai ház 
önkormányzat ennek csupán 2%-át kell fedezze. újjáépül a következő években.

A 95-ös határozat elfogadta a 3. negyedév pénzügyi A 100-as határozat jóváhagyta egy kalandpark megépítését 
mérlegét. A bevételt 87%-ban sikerült megvalósítani. Több cég a jelenlegi sípályákon.
tartozik, köztük a volt Marmura kft. A 101-es határozat jóváhagyta a Zimmethausen 

A 96-os határozat költségvetés-módosítást hagyott jóvá. Technológiai Líceum külső- és belső felújítását.
Csupán belső átcsoportosításról van szó, pénzt nem kaptunk. A 102-es határozat Balázs Tibort nevesítette a következő 

A 97-es határozat jóváhagyta a pedagógusok októberi három hónap ülésvezető elnökének.
ingázási költségét. A 103-as határozat jóváhagyta a 2%-os önrész kifizetését a 

A 98-as határozat jóváhagyta egy négyfős delegáció folyamatban lévő pályázatok esetében.

Farkas Aladár

Kilenc órára elékészült a hagymás vér meg a sült szűzérmék, amit 
jóízűen elfogyasztott a meghívott vendégsereg, no meg a szorgos 
segítségek. 

Elszállásolásunk a közeli Mórahalmon volt, a Babos 
tanyán, ami lehetőséget biztosított egy-egy fürdésre a Szent 
Erzsébet termálmedencékben. Este visszatértünk a disznótoros 
vacsorára. A gasztronómiai ínyencségek, no meg a jó zene, 
mindenkit jókedvre derített. Állítólag hajnali fél négyig tartott a 
buli. A mi csapatunk éjfél után tért nyugovóra, hiszen reggel újabb 
program várt ránk.

Egy kedves ismerősünk, Tanács István, meghívott tanya-
világot látni. A magyar kormány hungarikummá nyilvánította a 
tanyavilágot. Ez érthető, hiszen itt őrzik a hagyományos gaz-
dálkodást, életformát. Egy kellemes beszélgetés és bőséges reggeli 
mellett megtekintettük a gazdaságot, az állatállományt. Meg-

A zákányszéki Önkormányzat és a polgármesteri hivatal ismertük dolgos gyerekeiket, akik aktívan bekapcsolódnak a 
az idén is megszervezte a hagyományos böllérnapot. család életébe. Érdekes és értékes tapasztalat volt látni a 
Településünk is meghívást kapott erre a hagyományőrző hagyományost ötvöződni a modernnel. Érezni és élvezni a 
rendezvényre. A tanácshatározat értelmében négyen képviseltük vendégszeretetüket.
Borszéket. Péntek d. u. érkeztünk, így már részt vettünk az A vasárnapi mise után megtekintettük a templomot, az új 
előkészületi munkacsoport közös vacsoráján, amely nagyon ólomablakokat. Köszönjük Szondi Anna-Máriának az 
vidám hangulatban zajlott. Három sertés feldolgozásán voltak túl. idegenvezetést a templomban.
Megpirították a vért, meg ledinsztelték a hagymát a másnapi A búcsúvacsorán együtt voltunk a település vezetőivel: 
reggelihez. A három sertés egyenként 200-220 kg-os volt, és Matuszka Antal polgármesterrel és kedves családjával, Kazi Péter 
közadakozásból került feláldozásra. A főböllér, mint mindig, alpolgármesterrel, Gárgyán István jegyzőúrral meg a képvi-
most is Fődi József hentes és mészáros volt, aki hozzáértéssel selőtestülettel. Megköszöntük a szíves vendéglátást, és remé-
irányította a hentesek munkáját. A nagy tárcsa körül pedig az nyünket fejeztük ki, hogy ha sokkal szerényebben is, de mi is 
ifjúsági önkormányzat tüsténkedett. megpróbáljuk viszonozni ezt. Köszönjük szépen mindenkinek a 

Másnap (szombat) reggel 7 órakor érkezett másik 3 hízó. kedves fogadtatást (elnézést, hogy név szerint nem sorolom fel, de 
Ezek is 170 kg. fölöttiek voltak. Ezeket csalogatták le a traktor szinte lehetetlen volna, annyian vannak).
utánfutójából. Érzéstelenítés után szúrták, perzselték, bontották. 

16. ZÁKÁNYSZÉKI BÖLLÉRNAP

Farkas Aladár

fotó: Farkas Aladár



A „Tiszta Forrás Alapítvány” idén XIX. alkalommal 
hirdette és szervezte meg a „Csak tiszta forrásból” 
népdalvetélkedőt.

A helyi előválogatást követően, iskolánk kilenc 
diákja utazhatott Gyergyószentmiklósra, ahol a Gyergyó-
körzeti elődöntőben mérhették össze énektudásukat a 
környékbeli hasonló korú gyermekekkel. Az első osztályból 
Serilla Emese tanítónéni felkészítésével Barabás Boglárka, 
Bartalis András és Berecz Salamon; a harmadik osztályból 
Fazakas Ildikó tanítónéni vezetésével Zudor Fazakas 
Larissza, Balázs Teodóra és Mihály Zsófia; míg a negyedik 
osztályból Buzogány Margit tanítónéni irányításával 
Krammer Alex, Bartha Szilvia és Mihai Kolbert Anett 
képviselték iskolánkat a rangos eseményen. A gyerekek, az 
általuk meghatározott tíz népdalt tartalmazó listából, kettőt Kihasználom a lehetőséget, hogy az újság hasábjain 
mutattak be: az elsőt, amit maguk választottak, és egyet a is gratuláljak az összes gyereknek, akik képviselték váro-
zsűri választása alapján. sunkat a népdalvetélkedőn, és a tanítónőknek is, akik áldo-

Sok szép, szépen elénekelt népdalt hallhattunk; zatos munkával, szabadidejüket feláldozva készítették fel a 
számomra lélekemelő élmény volt, hogy ott lehettem. kis „pacsirtákat” a megmérettetésre. Ugyanakkor bíztatni 
Büszkeséggel töltött el, hogy, bár vidékünkön nincs szeretnék minden gyermeket és felnőttet, hogy hallgassák 
hagyománya a népdaléneklésnek, iskolánk tanulói mégis a és énekeljék a népdalokat, hiszen mint azt Dr. Szalay Zoltán 
helyzet magaslatán voltak, olyannyira, hogy Zudor F. népdalkutató, a népdalvetélkedő főszervezője is mondta, „a  
Larissza személyében még egy továbbjutónk is van. Ő a népdal és népdaléneklés nagyon fontos a magyar ember 
Csíkszeredában megrendezésre kerülő döntőben mutat- számára, kultúránk szerves részét képezi. Ha dalkincsünket 
hatja meg, hogy a megye legtávolabbi csücskében is van elveszítjük, akkor magyarságunkból is veszítünk” (forrás: 
érték, itt is ápoljuk népünk hagyományait. Székelyhon)
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Sikeresen pályázott a Zimmethausen Szak- A XXI. századnak megfelő digitális korszak érvényes az 
középiskola Iskolás Egyesülete a Bethlen Gábor Alap ZRT- oktatásra is, elsősorban. A nyert összeg célja a szaktermek 
hez a szakoktatás korszerűsítése céljából. A nyert 600.000 számítástechnikai felszerelésének felújítása.
Ft-ot kissé kiegészítve 6 számítógépet vásároltunk, amelyek Az Iskolás Egyesületünknek ez az ötödik sikeres 
a számítástechnikai és technológiai szaktermekbe kerültek. pályázata, amit az oktatás fejlesztésére fordítottunk.

Kovács Julianna

SIKERESEN PÁLYÁZOTT

CSAK TISZTA FORRÁSBÓL

Mihály Emese

fotó: Mihály Emese
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Ballai Erzsébet

Arany János sosem volt elégedett a költészet kis pózaival. A A Toldi feltűnése már valóságos esemény volt; a Kisfaludy 
nagy társadalmi változások, Petőfi, a forradalom előtti események Társaság 1848 elején   tagjává választotta, Petőfivel és Tompa 
arra késztetik, hogy kilépjen sivatagi magányából. Az emelkedő Mihállyal „népköltői triumvirátust” képeztek. Hosszú évtizedek 
reformmozgalommal együtt az irodalom is egyre jobban kilépett alatt felgyűlt erők robbantak ki akkor Aranyban egyszerre.
a nyelvápolás határai közül: a nemzeti lélek ébresztője, nevelője Derű, remény, népi-nemzeti törekvések beteljesülése, 
akart lenni. vágy és hit, akarat és biztonságtudat avatta felemelővé, egységes 

Arany egy ideig úgy gondolta, hogy műfordító lesz. Sokat hangulatúvá ezt a lírai varázslatú epikai alkotást. Ez az újfajta 
fordított latinból,görögből, németből, a franciát csak közvetítő népszemlélet a „véres napokról álmodó” Petőfi lelkesedését is 
nyelvként használta, angolul Shakespeare kedvéért tanult meg kiváltotta. Toldi nyelvezete olyan, mint a forrásvíz, mint a hegyi 
(Hamlet, János király, Szentivánéji álom az ő fordításában lett patakok tisztasága, üdesége. Petőfit parafrazálva: „mint a puszták 
elhagyhatatlan része irodalmunknak). Egész életében bírkozott harangja”.
Byron démoni erejű, újra meg újra felszabadító és elriasztó Toldi népies nemzeti hős egyszerre, a nemzeti igényű 
hatásával. Ebben a korszakban eredeti munkáit vette legkevésbé népiesség jelképpé nő személyében. Arany hőse azzá akar lenni, 
komolyan. amire adottságai feljogosítják. A parlagon heverő erő keresi és 
 Verses-epikai művével – a Toldival-aratott először sikert. találja meg a hozzá méltó élet s a hozzá vezető út lehetőségeit.
Először a jelképek nyelvén szól a közösségi, a nemzeti ügyekről, Általában meg szoktak feledkezni róla, hogy a Toldit azért 
hagyományos műfajban, de új módon. tartjuk művelődésünk természetes részének, mert apáinkkal 

A magyar közönség éppen tőle várta az elbeszélő költészet együtt mi magunk is rajta nevelődtünk, s  nevelődnek a fiatalabb 
megteremtését. Ezt fogadta el Arany a maga hivatásszerű nemzedékek is. A Toldit ismerve kihívás előtt állunk: ahogy a 
feladatának. S a vállalt hivatásukhoz hű jellemek konokságával, népmesék hősétől megtanul(hat)juk, hogy harcoljunk és 
ennek megteremtésére áldozta élete legnagyobb erőfeszítéseit. győzzünk, Toldi Miklós életpályája és elszántsága valósággal 
1846-ban a Kisfaludy Társaság pályázatot hirdetett „költő kényszerít arra, hogy kezünkbe vegyük sorsunkat, hogy 
beszélyre”, „melynek hőse valamely a nép ajkán élő személy, megtaláljuk a célunkhoz elvezető megoldásokat.
pl.Mátyás király, Toldi Miklós, Kádár vitéz stb. Forma és szellem Szerényen bevallott álmairól maga Arany úgy vélekedett, 
népies legyen.” Ezt egyenesen neki találták ki: Toldit a szalontai hogy talán költeményeit a nép, a magyarság majd „vérévé tanulja”.
néphagyomány ismerte, Arany pedig Ilosvainak Toldiról szóló Higgyük, hogy így lesz, hiszen több mint  15o éve  (1879 
ponyvahistóriáját is. Bár csak az éjszaka óráiban dolgozhatott, óta) iskolai olvasmány, nemzedékek szépségeszményét, erkölcsi 
szinte egy lélegzetre megírta a tizenkét éneket. A Társaság még a magatartását alakító mű.
pályadíjat is felemelte  a kitüntetett mű kiválósága miatt.

           November 12-én került sor a gyergyószentmiklósi EKE 
szervezésében az Égett- Butka emléktúrára. A 46 túratárs 
Gyergyószentmiklósról indult Nagy Zsuzsánna és Nagy Katalin 
vezetésével. Névsorolvasás után ismertették az útvonalat és 
felsorolták a látnivalókat. Nyolc óra után Borszéken csatlakoztam 
a csoporthoz. Holló központjáig ismertettem az I- II. 
világháborús eseményeket. Gyalogutunk a Bránya- patakán (700 
m) vezetett fel, érintve az Égett- Butkát, Góga- mezejét (1380 m). 
A fennsíkon megtekintettük a hegybe és sziklába vájt 
világháborús bunkereket. A harctéren fegyverropogás nélkül 
sétáltunk, és válaszolgattam a túratársak kérdéseire. Ez a helyszín 
a Besztercei havasokban van, Gyergyóholló fölött, és felfelé menet 
láthattuk a Gyergyói- havasokat, a Hegyest, a Vithavast, meg a tapssal köszönték meg a túravezetést. Borszékre érve megálltunk 
Csalhót. A szitáló eső meg a pilinkézés nem vette el a kirándulók egy kávéra meg egy pohár italra a Faló vendéglőben. Én 
kedvét, hiszen mindenkin volt esőkabát. Visszafele az Aranyos- elbúcsúztam a túratársaktól, ők folytatták útjukat Gyergyó-
patak nyomvonalát követtük. Mintegy 15 km-es útvonal közepes szentmiklós felé. Jó hangulatú túra volt, lehet készülni a követ-
nehézségű, mert 680 m szintkülönbséget kell megmászni, és kezőre.
ugyanannyit ereszkedni. Hazafelé, az autóbuszon a túratársak 

Elekes Ignác, túravezető

I. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKTÚRA AZ ÉGETT- BUTKÁRA

ARANY 2OO

fotó: Vargyas Attila



„1916 november 10-én az 1385m magas Égett-Butka tető A gyalogság ekkor támadásra indult és délután háromnegyed 4-kor 
még az ellenség kezén maradt. November 11-én éjjel 1-kor kapta elfoglalta az Égett-Butkát. Az 1385-ös a pergőtűz alatt úgy festett, 
meg a 37 honvéd ezredben szolgáló Naményi őrnagy,mint mintha működésben lévő tűzhányó lett volna. Az oroszok 
tüzércsoport parancsnoki minőségébe a tüzérdandár parancsát, vesztesége ennek megfelelően igen nagy volt. Egy ellenséges ütegük 
hogy tisztjeivel dolgozza ki a támadás tervét, ami reggel 5 órára el is az 1537 méteres nyilt állásából lőtte a támadó bajorokat akik nagy 
készült! Délelőtt érkezett két bajor üteget rögtön bevetették, veszteségeik ellenére példásan kitartottak, de 14 katonájukat 
parancsnokuk: báró Halberg és Lang századosok voltak, de a vesztették el az 1235 méteres magaslaton, az 1259 méter magas 
helyzetet és a terepet nem ismerték és ez lett végül a vesztük. A Berbence - tető közelében. Délután 4 óra 45 perckor még megindult 
tüzérség folyamatosan lőtte a magaslatot, délután 2-ig, majd ezt egy utolsó orosz ellentámadás, ami sikertelenül végződött. Ezután 
követően 14 óra 15 perckor indult meg a gyalogsági támadás, mire tudták lehozni és eltemetni a 14 német hősi halottat a fent nevezett 
az 1356-os magaslatot elfoglalta és eljutott a 1385-ös szikláinak a helyen! Csapataink sikeres előnyomulásának méltatásánál nem 
lábához is felküzdötte magát, de továbbmenni már nem tudott. szabad megfeledkeznünk arról a fontos körülményről sem, hogy a 
Ezután vonult a két bajor üteg olyan tüzelőállásba, ahonnan az Gondviselés ellentámadásunk idején derült szép novemberi 
1385-ösre hatni tudott. Nov.12-én a tüzelést minden üteg már reggel napokkal és éjjelekkel ajándékozta meg harcosainkat. Az Égett-
megkezdte és délután 3 óra 20 percig fokozatosan a maximumig Butka elfoglalását követő napon 1916 november 13-án megindult a 
gyorsította. Az oroszok állásaikból már 3 órakor kezdtek hóesés és a sírokat félméteres hó lepte be, a táj pedig ködbe borult.”
hátraszökdösni, mert ütegeink tüze elviselhetetlenné vált számukra. 
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ÉGETT-BUTTKA,FIGYELŐ ÁLLÁS,1916

          életkörülményekre. Túlélő expediciónak is nevezhetjük, hiszen az 
ott fogott halak képezték a fő eledelüket (halleves), no meg az 
itthonról vitt házi kenyér meg zsírban lesütött hús és kolbász. 
Horgásztak kora reggel és késő este. Főleg csukára meg sügérre 
hajtottak. Az előbbire nehezebb botra és vastagabb damilra van 
szükség. A leghatásosabb a pergetős módszer, műcsalival, illetve 
élő halacskákkal. Tilos hálóval halászni, kivételt képeznek az 
orvhalászok, akiknek „mindent szabad”. Bérelt csónakjukkal 
bemerészkedtek a delta szívébe, csatornán, lápos, nádas vidéken, 
homokdűnék között. Ez utóbbi gondot is okozott, több ízben 
felakadt csónakjuk, és evezőkkel, kézi erőből kellett kiszabadítani 
a megrekedt csónakot. A motor is „megkutyálta” magát. Saját 

A Duna-delta az ország egyik kedvenc kirándulóhelye. motruk van, de hol a termosztát, hol a lendkerék adta fel a leckét. 
Turisták ezrei keresik fel évről-évre, hogy megcsodálják gazdag Végül Istvánnak sikerült megtalálni a motorhibát, és tovább 
növény- és állatvilágát. Több mint 1200 növényfaj, 300 madárfaj folytathatták kalandos útjukat. Még büntetést is fizettek, mert 
és 45 édesvízi hal populáció ékesíti. Nemzeti park, Bioszféra sátrazni nem szabad a nemzeti park területén. Horgászatuk 
Rezervátum és a Világörökség része. Érthető, hogy miért áll az eredménye elégségesnek nevezhető, mert sikerült 3-3,5 kg-os 
érdeklődés középpontjában. csukát fogniuk és kilós sügéreket. Hátrányt jelentett az erős északi 
         A borszéki horgászok egy részének is kedvenc helye, ahová szél, ami két nap alatt mintegy 20 cm-es vízszintesést jelentett, ami 
évtizedek óta rendszeresen visszatérnek. Erről beszélgettem Albuj nagyban befolyásolta a halak viselkedését. Így is elégedetten, 
Istvánnal, aki szintén közel két évtizede visszatérő vendége a élményekkel gazdagodva tértek haza. Az évek, évtizedek során 
deltának. Elmondása szerint október vége - november eleje az több borszéki belekóstolt a delta vadvizeibe: Balázs Ferenc, Balázs 
egyik legalkalmasabb időszak a deltai horgászáshoz. Az idén két Gergely, Bajkó József, Benkes István, Borsos Márton, Cioba 
csoport is útnak indult: Virginás Árpád és Csatlós József egy héttel Victor, Eigel Antal, Demián Géza, Ferencz József, Lăbonț Gavril, 
korábban indult, Albuj István, Benedek András és Csutak László Laczkó Károly, Sajgó Ignác, Siklódi Mihály, Gavrilă Gabriel. 
október 20-án kelt útra, Kézdivásárhely- Focsani- Tulcea érin- Elnézést, ha valakit kifelejtettem. A rekordot Csutak Laci tartja, 
tésével Mahmudiáig. Meglátogatták a híres leteai-erdőt, a vad- aki 1980-as évektől járja a deltát, Benedek Bandi és Virginás Árpi 
lovak hazáját. Közel hatórás csónakázás után értek ki arra a kis is két-, illetve három évtizedes múltra tekint vissza. 
szigetre, ahol sátrat vertek. Itt is elég hidegek már az éjszakák, még Feltett szándékuk, hogy frissítsék a csapatot, fiatalabb 
hálózsákban is, de a hegyi levegőhöz szokott horgászaink nem tagokat is megszeretnének „fertőzni” a Delta-szeretetével.
panaszkodtak sem a hidegre, sem a viszonylag mostoha Köszönöm a beszélgetést.

A DUNA-DELTA SZERELMESEI

Közreadja: Pethő Csongor

Lejegyezte Farkas Aladár

fotó: Csatlós József
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Nem is olyan rég, október első sajátítani).
hetében volt a Nemzetközi Babahordozó b)  Az  úg yne vezett  for mázott  
Hét, melynek célja a babahordozás hordozók, csatosak vagy megkötősek (pl. 
népszerűsítése. Sokan azt gondolnák, hogy a mei-tai). Előnyük, hogy használatuk 
babahordozás divat, a modern világ egyik egyszerűbb a hordozókendőnél, hátrányuk, 
hóbortja. Pedig nem. A hordozás ősrégi hogy nem alakíthatóak a baba mérete, 
szokás - a természeti népek a babával való igénye szerint, valamint használatuk nem 
együtt mozgást másként nem is tudják ajánlott a baba 4-5 hós kora előtt.
elképzelni, a szegény országokban pedig, ahol a babakocsi Fontos, hogy a baba kényelmesen érezze magát a 
luxuscikk, a kendőben való hordozás mindennapi jelenség. hordozóban. Akkor helyezkedik el megfelelően rajtunk, ha a háta 

Nálunkfelé a hordozás újjáéledése annak köszönhető, hogy meg van támasztva (nem görnyed össze a hordozóban, de nem is 
praktikus alternatívát jelent a szülő számára a babakocsizással deszka egyenes a gerince, vagy netán homorít), a pici babáknál a 
szemben – gondoljunk csak bele, egy babakocsit fel-le kell cipelni a nyakat, fejet is meg kell támasztani. A lábacskákat a hordozó 
lépcsőházban, a buszon, a lépcsőkön, sok esetben nem lehet bevinni ülőrésze térdhajlattól térdhajlatig kell megtámassza, ne lógjanak, de 
a boltba vagy le kell vele kanyarodni az úttestre a járdára parkolt ne is kényszerüljenek túlságosan széles terpeszre, a térdek a köldök 
autók vagy hepehupás járdaszakaszok miatt. Ilyen esetekben a vonaláig felérjenek, főleg pici korban. A kötés vagy pánt pedig 
hordozás igazi áldást jelenthet a szülő számára. Arról nem is annyira legyen szoros, hogy ha előrehajolunk, a baba ne távolodjon 
beszélve, hogy a babák igazán jól érzik magukat testközelben el túlságosan a testünktől.
ringatózva, az anyukájuk szívverését hallgatva. Ha a hordozó popsi alatti része túl keskeny a két láb között, 

Szakemberek szerint a hordozásnak ennél több előnye is van és a baba lábai lógnak, a testsúlya a még fejlődésben levő gerincét, 
a babára nézve: ortopédiai szempontból ajánlott, hiszen egy jól csípőjét terheli, ezt pedig célszerű elkerülni. A szakértők nem 
használt, megfelelő hordozó optimális testtartást biztosít a babának, ajánlják arccal kifele fordítani a babát, egyrészt, mert előnytelen 
ami nélkülözhetetlen a csípő és a gerinc fejlődéséhez. A hordozással pozícióba kerül a gerince, homorítani kényszerül, másrészt pedig 
együtt járó mozgás, látás, hallás és tapintás elősegíti az idegrendszeri nem tud védekezni az őt érő ingerek ellen, és hamarabb lefárad, 
fejlődést, a testközelség pedig hozzájárul az egészséges lelki nyűgös lesz nem csak a pici baba, de a totyogó is. Érdemes a hordozó 
fejlődéshez, a bizalom kialakulásához. szülőnek is kipróbálni, képzeletben legalább azt a testtartást, amit a 

Nem mindegy viszont, hogy miben és hogyan hordozunk. gyermeke felvesz a hordozóban, így könnyen ráérezhet, mennyire 
Lássuk tehát a legnépszerűbb hordozóeszközöket, melyek közül a lehet kényelmes vagy éppen kényelmetlen a babának egy bizonyos 
hordozni vágyók válogathatnak. hordozási mód.

a) Hordozókendő, ebből létezik a rugalmas változat Jó hír, hogy léteznek fórumok, csoportok (pl. Erdélyi 
(újszülött kortól ajánlott, előnye: egyszerű a használata, hátránya: babahordozók a Facebookon), klubok, amelyek a hordozni vágyó 
nagyjából 5-6 kg súlyig kényelmesek, utána nyúlik az anyag, nem vagy hordozó szülőkért jöttek létre és ahonnan tanácsot, választ 
tartja jól a babát), valamint a szövött kendő (újszülött kortól kaphat bárki a témában, illetve lehetőséget adnak különböző 
gyakorlatilag a hordozós kor végéig használható, előnye: a eszközök kipróbálására, használt eszköz vásárlására vagy 
legjobban variálható, hosszúságától függően sokféle kötéssel kölcsönzésére. 
használható elől, oldalt vagy hátul, hátránya: a kötéseket el kell 

A BABAHORDOZÁSRÓL DIÓHÉJBAN

fotó: Antal Károly

           Most olvastam egy érdekes cikket. Mai világunkban nagyon lehetőségek megteremtésével. Így a szeretet, annak kimutatása az 
időszerű.  Az iskolában nagyon gyakran észlelem ezt a jelenséget, első helyről hátrébb sorolódott. Az a gyerek, aki nem érzi szülei 
mert sajnos napjainkban a szeretethiány jelenséggé vált. Olvassák és szeretetét, nem tanulja meg annak természetét, és így nem tudja 
gondolkodjanak el rajta. tovább adni saját gyerekének. Tehát, az értékrend az, ami változott.

,,A szeretethiány korunk népbetegsége, melynek komoly Új szeretetnyelv – a megfelelés
tünetei lehetnek. Nemcsak lelki, hanem testi szövődményei is. A A gyerek akkor kap elismerést szüleitől, ha valami jót, 
szeretethiány lelki vonzata a magány – vagy épp fordítva, a magány hasznosat tesz. Így abba a csapdába esik, hogy meg kell felelnie 
hozza magával a szeretethiányt? ahhoz, hogy szeressék. Amikor egy gyerek nem tud megfelelni egy 

Hol romlott el a dolog? elvárásnak, bűntudat ébred benne, ez pedig csak tovább rontja a 
Ott, hogy már gyerekkorban csak arra koncentrált szüleink helyzetet. Tehát, azt gondolja, hogy nincs feltétel nélküli szeretet, 

generációja, hogy a gyerek sikeres legyen. A lehetőségek adása meg kell azt vásárolnia, a fizető eszköz pedig a megfelelés.
közben elfelejtettük, hogy a szülő akkor tesz a legtöbbet gyerekéért, ,,A szeretet szükséglet – létszükséglet -, nem kikerülhető, meg kell 
ha szereti, és ha ki is mutatja azt. A szeretet nem egyenlő a tanulni, és használni kell tudni.

A SZERETETHIÁNY LELKI ÉS TESTI KÖVETKEZMÉNYEI! DURVA TÜNETEKET IS KIVÁLTHAT!

Kovács Júlia

Fazakas Emese
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A borszéki Bella Villa, idén már másodszor vált borvízüzem látogatását. A táborozók, - akiknek nagy része 
helyszínévé az „erőgyűjtő tábor”-nak, (az első július 9 és 16 Magyarország különböző részeiről jött, - köszönetüket 
között volt), amire a marosvásárhelyi házaspár, Nagy Zoltán nyilvánították azért, hogy a tábort Borszéken, Erdélynek e 
és Nagy Ibolya szervezésében került sor, október 15-22 különleges kisugárzású pontján szerveztük meg, ahol a 
között. Tászok-tető csodálatos látványában volt részük, az égtáj 

Ez a tábor nemzetközi jelleggel bírt. Az igényes minden irányába és az indián nyár napsugarának melege 
résztvevők tartalmas és színvonalas élményekben erővel és örömmel töltötte fel kis csapatunk szívét. A 
részesültek, ami reggeli tornákból, kirándulásokból, Mezővész és a Bükkhavas varázsa szinte bibliai tájakat 
helytörténeti ismertetőkből, lélekfejlesztő előadásokból és jelenített meg. Az álmodozók képzeletében, a Bagolyvár és a 
kikapcsolódást eredményező foglalkozásokból álltak, mint Cseppkőbarlang útvonalán fekvő, kidőlt óriási fenyők, - 
például: borszéki élménytúrák, fürdőzések a helyi amiknek a tetején és az alján mászkáltunk -, varázserdőhöz 
gyógyfürdőkben és személyiségfejlesztő beszélgetések. hasonló, mesebeli, képet jelenítettek meg. De Borszék 

Az előadásokon való részvétel a borszékiek számára bármelyik területén is járt a kis csapat, mindenhol ámulatba 
is nyitva állt, ám sajnos kevesen voltak ebben érdekeltek ejtette őket a hely varázsa, töltete és kisugárzása. Nem hiába 
annak dacára, hogy ezek az előadások igazi élményt és él az a legenda, hogy ezen a területen valaha tündérek 
tanulságot nyújtottak a hallgatóknak. Simonffy Katalin az laktak.
elfogadás-, elengedésről és szeretetről tartott színvonalas Köszönet Mik Józsefnek, a polgármesternek, hogy 
beszédet. Nemes Mátyás, akit 2015-ben Magyarország megfelelő helyet biztosított az előadásokhoz és a reggeli 
legjobb biogazdászává kiáltottak ki, a biozöldségek tornákhoz. Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Fazakas 
hatásairól tartott elgondolkodtató előadást. Balla Ede Zsolt Annamáriának, a Bella Villa menedzserének, azt a lelkes 
az Oltról, az Olt szakrális helyeiről és az élet vízéről beszélt, hozzáállást, amivel erőt adott nekünk a felvállalt munkánk 
színes felvételek vetítésével tarkítva az előadást. Végül sikeres elvégzéséhez.
Macalik Ernő biológus a gyógynövények ismertetését, A táborozók egy része alapélelmiszer-csomagot 
helyes használatát és hatékonyságát tárta fel a hallgatók ajándékozott a borszéki gyermekotthon lakóinak, érezhető 
előtt. bizonyítékaként a szív intelligenciájának, ami Márai Sándor 

Köszönjük Farkas Aladárnak a kétnapos kirán- szerint talán fontosabb az ész intelligenciájánál.
dulást és azt, hogy hozzáértő szakszerűséggel mutatta be a A táborozás befejeztével a résztvevők beszámolói 
kirándulóknak az Árpád-vonalat és a borvizek útját. A alapján kiderült, hogy mindenki megtalálta azt, amiért 
helyszíni szemle után a résztvevők – a Kereszthegy című idejött és maximális megelégedettséggel, életerővel telten 
dokumentumfilm alapján – kis betekintést kaphattak a kor távoztak mindannyian, azzal a hittel és elhatározással, hogy 
szellemébe. a következő táborozás idején már a barátaikat, ismerőseiket 

Köszönet Simon Lehelnek, amiért lehetővé tette a is magukkal hozzák.

LÉLEKEMELŐ  TÁBOROZÁS,  AZ INDIÁN NYÁRBAN

Nagy Zoltán



Elkészítés: az apróra vágott hagymát és az evőkanál lisztet 
világosra pirítjuk az olajban. Megszórjuk fűszerpaprikával, majd 
feltöltjük hideg vízzel. Amikor felforrt, sóval és babérlevéllel 

Nagyanyáinktól maradt ránk az alábbi levesrecept, fűszerezzük, majd a feltört tojásokat egészben (kavargatas nélkül) 
egyszerű, olcsó, percek alatt elkészül és még finom is. "belebuggyantjuk" a levesbe. Lassú tűznél addig forraljuk, míg a 

Hozzávalók: személyenként: 1-2 tojás, egy kis fej hagyma, tojasok megfőnek, és egyben feljönnek a leves tetejére. Enyhén 
só, fűszerpaprika, babérlevél, egy evőkanál liszt, 1-2 evőkanál olaj, ecettel besavanyítjuk, tálaláskor tejfölt és borsot adunk hozzá.Jó 
ecet, tejföl, bors ízlés szerint. étvágyat!
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Buggyantott tojásleves

Molnár Rozália

TAEKWONDO
Napokkal előtte emlegette unokám, hogy bemutatóra de dicséret illeti  a gyerekeket is. A rendszeres munka meghozta 

készülnek. Taekwando bemutatóra. Bevallom, csak annyit tudtam gyümölcsét: a bemutatón, a  gyakorlatok, harci „mozdulatok” 
erről a küzdősportról, hogy egy övvel (a különböző színek és dan-ok mellett, feltűnt a csapat fegyelmezettsége: különböző korú 
száma az elért fokozatot jelzik) összekötött dobokban  űzik, és (óvodástól felnőtt korúig) fiúk, lányok, igyekvőek és tehetségesek, 
közben nagyokat kiáltanak. Később némileg gazdagodtak idevágó de mindannyiuk közös vonása a komolyság, figyelem és fegyelem. 
ismereteim: koreai nyelven számolnak (nagyon rövid idő alatt Edzőjük, Bajkó Enikő, piros öves, három danos mester alig 
tanultak meg 20-ig számolni, a különböző mozdulatok, magasodik ki tanítványai közül, láthatóan kézben tartja csapatát.. 
vezényszavak szintén koreai nyelven hangzanak el), felső-alsó kar- Minden rendben, olajozottan működik. Munkájában férje, Bajkó 
és lábtámadás, lendületből és helyből, stb...Edzéseik során szinte Áron futball-edző segíti.
egyórás kemény bemelegítőt tartanak, azután következik az elemek A borszéki csapat 12 tagja november 17-18-án a Brassóban 
gyakorlása, harc és végül levezetésként ismét erősítő gyakorlatok: szervezett Románia Kupán szerepelt, bátran mondhatjuk: nagy 
guggolás, mellső fekvőtámasz, hátizom fejlesztés.  Minden sikerrel. Mindannyiuknak első versenye volt, közel 600 részvevő 
előképzés nélkül észrevettem, hogy unokám fizikai erőnléte közül hét gyerek nyert helyezést: Küsmödi Réka I., Chisluca Maria 
látványosan fejlődött: seperc alatt lenyomja a 30 mellső Roberta, Prezsmer Viktor és Ivácsony Richárd II,  Szabó Lajos, 
fekvőtámaszt, sőt, különböző „nehezítési” fogásokon töri a fejét. Prezsmer Bernadett és Szabó Ádám Őrs III. díjat kaptak.
Azon is elgondolkodtam, hogy a heti kétszer kétórás kemény edzés December 9-én fehér övért vizsgázhatnak a gyerekek. A 
sem vette el a kedvét a folytatástól. Szóval örömmel hallottam, hogy vizsgadíj 50 lej, amely siker esetén, az öv árát is tartalmazza. 
bemutató lesz, mint mondotta: hadd lássák a szülők, mivel töltik az Beszélgetésünk alkalmával Bajkó Áron a család hozzá állásának a 
időt a gyerekek. Tanév kezdéskor, az újdonság vonzásában mintegy fontosságát hangsúlyozta. Meghatározó milyen támogatást, 
negyven gyerek jelentkezett, a novemberi bemutatóra bíztatást kap otthonról a gyerek.
huszonegynéhányra apadt a csapat. Akik kitartottak, azok a két A fenti sorokkal a magam és a többi szülő, nagyszülő 
edző komolyságát, elkötelezettségét és persze, szaktudását dícsérik, megelégedését és köszönetét is szeretném kifejezni.

Kolbert Tünde

fotó: Pethő Csongor                                                                                                                                        fotó: facebook.com/CNIPT Borsec Info
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