
 A napokban sikerült pontot tenni a 
borszéki új gyógyfürdő és wellnessköz-
pont műszaki átadására. Ez a beüzemelési 
folyamatnak még csak az első lépése, a 
különböző szakhatósági engedélyek beszer-
zése még hátra van. Ugyancsak fontos része 
az előkészületeknek a teljes menedzsment 
folyamat kidolgozása: árképzés, árstratégia, 
belső működési folyamatok kidolgozása és 
egyebek. Ennek megvalósítása érdekében, 
ezen a téren jelentős tapasztalattal rendelkező 
brassói Kronstadt Hospitality Expert szak-
tanácsadó céggel kötött szerződést a város-
háza. 
 Az üzembe helyezés folyamatának egyik 

kulcsmozzanata a munkaerő toborzás. Első 
körben 17 beosztásba összesen 55 alkalma-
zottra lesz szükség a fürdő működtetéséhez: 
általános menedzser, szakorvos, recepciós, 
masszőr, asszisztens, kinetoterapeuta, bal-
neofizioterápiás szakember, vízimentő, kar-
bantartó és adminisztratív személyzet jelent-
kezését várjuk. A betöltésre váró állások teljes 
listáját, illetve a jelentkezési feltételeket a 
polgármesteri hivatal honlapján lehet elérni. 
(www.borszekvaros.ro). 
 Tizenkét éves történet
 A 8 millió eurós beruházásból elkészült 
borszéki gyógyfürdő és wellness-központ 
építése 2011-ben kezdődött, a finanszírozás 

nagy részét a Regionális Fejlesztési Minisz-
térium biztosította, amely 13,5 millió lejt kü-
lönített el erre a célra. 
 Közel másfél évvel a munkálatok meg-
kezdése után minden állami költségvetésből 
származó finanszírozás megszűnt, végül 2016 
- ban 13 millió lejes banki hitelt vett fel az 
önkormányzat, ehhez társultak a Turisztikai 
Minisztériumtól, Hargita Megye Tanácsától 
és a helyi költségvetésből származó források. 
A létesítmény egy kezelőközpontot és egy 
wellnessközpontot foglal magában, amelynek 
területe 2900 négyzetméter, és nyáron napi 
1000, télen pedig 700 fő befogadására alkal-
mas.

A Borszékért Alapítvány és a Borszéki Polgármesteri Hivatal közérdekű lapja
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 Tizenkét évvel az első kapavágás után egy nagyon fontos pillanat szemtanúi lehettünk: megtörtént a borszéki új gyógyfürdő és 
wellnessközpont műszaki átadása. Ezzel kezdetét vette a létesítmény üzembe helyezésének folyamata, ennek része a munkaerő to-
borzás is.  Tizenhét beosztásba összesen 55 személy alkalmazására kerül sor a következő időszakban. 

ÚJRA PROBLÉMÁT OKOZNAK 
A MEDVÉK

A BORSZÉKI GYÓGYFÜRDŐ
ALKALMAZ

ISMÉT MAGASBAN A 
KOSÁRLABDA…

BORSZÉKI GYÓGYFÜRDŐ: 
kezdődik a munkaerő toborzás

Rédai Botond

fotó: statiuneaborsec.ro
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 A tavasz közeledtével a medvék is 
megjelentek Borszéken. Április 30-án dé-
lután a Kárpátok utcában egy anyamedvét 
láttak kószálni 3 boccsal. A polgármesteri 
hivatal már április közepén egyeztett az il-
letékes hatóságokkal, illetve a szomszédos 
telepü-lések vezetőivel a medvekérdés ren-
dezése érdekében. 
 Április közepén Borszék, Gyergyóholló 
és Tölgyes polgármesterei abban állapod-
tak meg egy találkozó során, hogy közösen 
lépnek fel a medveprobléma megoldása 
érdekében. Megállapodás született a med-
vék befogásához és elszállításához szükséges 
eszközök megvásárlásáról is: altató- fegyver, 
befogó és szállítóketrec. Borszék a fegyvert 
vásárolja meg a napokban, a többi eszköz 
beszerzése a másik két településre hárul. 
 Többször egyeztettünk a csendőrséggel, 
rendőrséggel, vadásztársulattal és állator-
vossal annak érdekében, hogy végre konkrét 
lepéseket tegyünk a helyzet megoldására. A 
problémát már április 22-én jeleztük az il-
letékes hatóságok irányába, akik kiegészítő 
dokumentumokat kértek ez ügyben.  

 

Az elmúlt időszakban egy anyamedve 3 
boccsal, a fürdőtelepülés felső részen, a Tün-
dérkertben, a temető, és a Medvebarlang 

környéken jár, egy anyamedve két kis boccsal 
április 30-án, szombaton délután a Kárpátok 
utcában volt látható, illetve egy nagy hím 
medve a sípálya környéken okoz gondot.
 Elszállításukra sikerült összeállítani a 
szükséges iratcsomót, illetve telefonon egyez-
tettünk a megyei Környezetvédelmi Őrség 
képviselőjével, és már egyesség született más 
vadásztársulattal, aki befogadná a medvéket. 
Elszállításukhoz meg kell kapjuk a jóváha-
gyást a brassói Környezetvédelmi Őrségtől. 
 Kérjük a lakosságot, ha medvét észlelnek 
a településen, jelentsék azt a 112-es sürgősségi 
hívószámon, ugyanakkor észlelésüket írásban 
is adják le a polgármesteri hivatalhoz, vagy 
küldjék el email-ben a primaria@primaria-
borsec.ro címre. Minden egyes áthelyezési 
kérést alá kell támasszunk papírral, fotóval, 
videóval.
 Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy 
ne közelítsék meg a medvéket. Kértük a 
csendőrséget, hogy gyakrabban járőrözzenek 
azokon a területeken, amelyeken a medvéket 
észlelték.

ÚJRA PROBLÉMÁT OKOZNAK A MEDVÉK

 2022. április 8-10-én Sepsiszent-
györgyön rendezték meg a 2022-es 
Országos Terepjáró Bajnokság első for-
dulóját, amely a négykerék-meghaj-
tású autók számára fenntartott ver-
seny. A versenyt NEXXON-CORALIA-EU-
RONAUTICA TROPHY Sighișoara 2022 

néven rendezték meg, és a Román Sport-
motoros Szövetség, a Nemzeti Off-Road Bi-
zottság és a Club 4x4 Sighișoara szervezte 6 
kategóriában:
- Extrem
- Open
- Standard A

- Standard B
- Open SSV
- Challenge
 A verseny 3 napon keresztül zajlott, a-
melynek első két napján az útvonalkönyvből 
álló terepi tájékozódási versenyszámok kap-
tak helyet,  harmadik nap pedig a trial ver-
senyszám (speciális nyomvonalas ügyességi 
teszt).
 A verseny különösen nagy kihívást jelen-
tett a kemény pályák és a zord időjárási körül-
mények miatt.
 A borszéki csapat legénysége, Fazakas 
Róbert pilóta és Lőrincz Hunor másodpilóta 
szintén részt vett a rajtban. A verseny első két 
napja alatt becsülettel teljesítettek, és szinte 
mind a két útvonalat sikerült teljesíteniük. Ne 
felejtsük el, hogy ez a sport nagyon költséges, 
és egy 4x4-es autó építése és fenntartása a 
versenyekre mind anyagilag, mind a szenve-
délyre szánt idő szempontjából megterhelő. 
 Továbbra is érdeklődéssel követjük Robi 
és Huni fejlődését a Nemzeti Terepbajnok-
ságon, és sok sikert kívánunk nekik az idei 
versenyévben!

A 2022-ES ORSZÁGOS 
OFF-ROAD BAJNOKSÁG KEZDETE

Bordanciuc Dănuţ

Rédai Botond

fotó: facebook.comCNOffRoad



 2022. április 16-a újabb lehetőséget 
adott arra, hogy meggyőződjünk arról, 
hogy a borszéki kosárlabda a legjobb for-
májában van, szó szerint és átvitt értelem-
ben is. Ez volt az az alkalom, amikor a 
borszéki lány- és fiú kosárlabdacsapatainak 
újabb barátságos összecsapását élvezhettük 
a jászvásári Starters kosárlabdaklub hason-
ló csapataival. 
 A játékokat Valeriu Plitoc nemzetközi 
sportmester szervezte, aki egyben a borszéki 
gyerekek edzője is, valamint Costel Pintilie 
sportmester, a jászvásári Starters kosárlabda 
klub edzője. Fontos megemlíteni, hogy a 
jászvásári gyerekek több korosztályban is 
benevezetek a fiatalok országos kosárlabda-
bajnokságára. Így a borszéki sportcsarnok-
ban rendezett találkozó nagyon jó edzési 
lehetőség volt mindkét település fiatal spor-
tolói számára. A találkozókat a nemzetközi 
szinten alkalmazott hivatalos kosárlabda 
szabályok szerint 4, egyenként 10 perces for-
dulóban bonyolították le. 
 A borszéki lányok kiegyenlítettebb 
mérkőzést vívtak, de a mérkőzés végén mé-
gis a iasi-i csapat győzött 57-42 arányban. A 
borszéki pontokat Zsófia (12 pont), Bea (12 
pont), Mária (5 pont), Daniela (4 pont), Re-
beka (4 pont), Johanna (2 pont), Szilvia (2 
pont) és Délia (1 pont) szerezte.
 A fiúk esetében a mérkőzés a házigaz-
dáknak sikerült jobban, akik az elejétől a 
végéig vezettek. A 4 félidő után a borszékiek 
54-24-re nyertek, a legtöbb pontot Áron (12 
pont), Csaba (10 pont), Erik (8 pont), Oszkár 
(6 pont), Gabriel B. (4 pont), Bence (2 pont), 
Győző (2 pont), Szilárd (4 pont), Gabriel C. 
(2 pont), Stefan (2 pont) és Patrik (2 pont) 
szerezték.
 A iasi vendégcsapat a következő 
személyekből állt: Burcuș Ingrid, Muraru 
Alexandra, Român Daria, Român Elena, A-
lexandru Eva, Huțu Ioana, Agache Vanessa, 
Scutaru Ioana, Pânzaru Delia, Caniola Es-

ther, Burcă Luiza és Acatrinei Delia. A fiúc-
sapat a következő összetételű volt: Repede 
Ștefan, Aflorii Alexandru, Spiridon Alexan-
dru, Obreja Andrei, Toma Marcu, Vrabie 
Călin, Brînză Mihai, Bilașevschi Ian, Popescu 
Alexandru és Ciocan Denis. Pintilie Costel 
edző úr.
 A találkozó házigazdái, a borszéki gye-
rekek névsora. Lányok: Mihaly Zsófia, Jákó 
Johanna, Bartha Szilvia, Mikk Evelin, Márkos 
Mária, András Beáta, András Rebeka, Arvat 
Daniela, Bulearcă Maia és Maier Delia. Fiúk: 
Scaete Vlad, Varga Gabriel, Fazakas Csaba, 
Mihály Gergő, Bajkó Gabriel, Ciupudean 
Gabriel, Szín Győző, Márkos Márk, Márkos 
Oszkár, Fazakas Áron, György Bence, Kopacz 
Balázs, Csibi Krisztián, Fazakas Szilárd, 
Acojocăriței Sebastian, Fazakas Márk, Iacob 
Partik, Anisii Ștefan, Chișluca Erik. A fiatal 
sportolók felkészítéséért felelős: Valeriu Pli-
toc, Maier Cristian és Pop Vera .
 A két barátságos találkozó végén 
megválasztották a két tábor legjobb spor-
tolóit.  A Starters Iasi kosárlabda klub közül 

a legígéretesebb játékosok: Român Daria a 
lányoknál és Spiridon Alexandru a fiúknál. 
A házigazdáknál a lányoknál Mihály Zsófia, 
a fiúknál Fazakas Áron volt a legjobb játékos. 
 A két tábor sportolói a búcsúzás előtt 
barátságos és fair play szellemben kezet 
fogtak egymással, az eseményen jelenlévők 
legnagyobb örömére. A szülők, testvérek, 
nagyszülők, kortársak és a fiatal sportolók 
rajongói élvezték a műsort, örültek a látot-
taknak, és alig várják a következő hasonló 
eseményeket.
  Végezetül fontos megemlíteni, hogy már-
cius 24-én és 28-án a borszéki lány és fiú 
kosárlabdacsapatok első ízben képviselték 
településünket becsülettel az országos iskolai 
sportkosárlabda olimpia megyei döntőjén, 
Hargita megye legjobb csapatai között, miu-
tán sikeresen túljutottak a verseny területi 
szakaszain.
 A lányok csapatát András Beáta, Jákó Jo-
hanna, Mihály Zsófia, Bartha Szilvia, Márkos 
Mária és András Rebeka alkotta. A fiúk Faza-
kas Csaba, Fazakas Áron, Chișluca Erik, Szín 
Győző, Márkos Oszkár, Ciupudean Gabriel, 
Bajkó Gabriel, Fazakas Szilárd és Szabó Lajos 
voltak. Valeriu Plitoc, Cristian Maier és Szőcs 
Emese sporttanárnő irányította a csapatok 
felkészítését.
 Említésre méltó a Borszék Város Pol-
gármesteri Hivatalának támogatása is, amely 
a helyi sportcsarnok ingyenes használatával 
járul hozzá ezen a sportághoz, és nemrégiben 
új felszereléseket vásárolt úgy a fiú csapat, 
mint a lányok részére.
 Borszéken tehát a kosárlabda fejlődik 
és gyökeret ereszt. További sok sikert kívá-
nunk nekik, úgy a gyerekeknek, mind az őket 
felkészítőknek!
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ISMÉT MAGASBAN A KOSÁRLABDA…

Bordanciuc Dănuţ

fotó: Bordanciuc Dănuţ

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS

 Köszönjük annak a 80 embernek, aki 2022. április 30-án, szombaton részt vett a 
tavaszi nagytakarításon. Jelentős mennyiségű szemetet sikerült összegyűjtenünk (3 pót-
kocsi). 
 Köszönjük a következő szervezetek tagjainak: Hegyimentők Borszék, Off Road Club 
Borszék, Borszéki Síegylet, Zimmethausen Szaklíceum, ISU Önkéntesek Borszék, Szent 
Ferenc Alapítvány - Borszék, Lovasudvar, Városháza dolgozói, lakosok és önkéntesek, 
akik néhány órát áldoztak szabadidejükből, hogy megszabadítsák a természetet a má-
sok által hátrahagyott hulladéktól.

 fotó: facebook.com/primariaborsec



 1929 április 8.
 Milliókat, sőt milliárdokat érő va-
gyonok verik az eget s árnyékukban nyo-
morultan, testben és lélekben egyaránt 
elcsigázottan mered szembe rettentő sze-
génységével a székelység. Csúf varázslat ez, 
ami egyetlen évtized alatt végbement itt, a 
kék eget fenyőfa-dárdákkal gőgösen döfködő 
székely bércek alatt. Letagadni nem lehet: 
nincs az agrárreform utáni Romániának 
egyetlen olyan sarka sem, amit ilyen hatal-
mas világhír övezne. A borszéki borvízforrá-
sokról, a fürdőről és a hozzátartozó hatalmas 
erdőségekről van szó, amelyeknek tulaj-
donosai ősidőktől fogva a ditrói és szárhegyi 
székelyek voltak. Forrásokon, fürdőn mego-
sztozni nem lehetett s így az alapjában véve 
szinte felbecsülhetetlen természeti kincs a 
mai napig is közös vagyonkezelésben maradt.
Valamikor dús hasznot hajtott tulajdono-
sainak Borszék. Ditró és Szárhegy gyönyörű 
iskolákat épített, jólétben úszott s még adóit 
is a borvízforrások és a fürdő jövedelmei fe-
dezék. A céltudatosabb és eredményesebb ki-
aknázás óhajtása diktálta annak idején a köz-
birtokosságnak, hogy tőkeerős vállalkozónak 
adja ki haszonbérbe Borszéket, kötelezve 
a vállalkozót arra, hogy beépítkezésekkel 
és gépek beállításával megszerezze a for-
rásoknak és a fürdőnek azt a világhírt, amit 
megérdemel. Ötvenéves szerződést kötöttek 
ezelőtt huszonöt esztendővel az akkori vál-
lalkozóval A szerződés akkor jó volt, méltá-
nyos volt mindkét félre s a birtokosság szépen 
megtalálta számadásait. De elkövetkezett 
a világháború s Borszékből hadszíntér lett. 
A háború felszabadult fúriái felégettek, el-
pusztítottak mindent. A forrásokat, a fürdőt 
azonban nem ember adta s igy nem is vehet-
te el. A természeti kincs megmaradt a maga 
régi értékében. Csak a bérlővel támadt baj, 
akinek, mint annyi másnak, a lelkét feküdte 
meg a nagy világégés. Elment erről a vidékről 
örökre s megírta a birtokosságnak, így nincs 
már kedve újra széppé tenni Borszéket, le-
mond tehát haszonbérleti jogáról, tegye a 
birtokosság azt Borszékkel, amit éppen jónak 
lát. Ditró és Szárhegy hamar felébredt a le-
targiából. Házi kezelésbe vette a forrásokat 
s a régi módszer szerint újra megindultak a 
közismert borszéki borvizesek. Még a feldúlt, 
porig égetett Borszék is tisztességes jöve-
delmet hozott tulajdonosainak. Erre lett fi-
gyelmes az élelmes kolozsvári Tischler-
család. Üzleti szemmel meglátta a parlagon 

heverő milliókat s utánajárt a felmondott 
bérlet természetének is. Okos volt és nagyon 
ravasz: nem a közbirtokossággal kezdett tár-
gyalni, hanem felkutatta valahol Bécsben a 
régi bérlőt , hamarosan meg is szerezte tőle 
a már értékteleneknek hitt kiaknázási rész-
vényeket. Itthon jogutódként jelentkezett 
a bérleti idő még hátralevő részére s a pert, 
ami indult közte és a birtokosság között, meg 
is nyerte. A bíróság elismerte a jogutódlást.
A Tischler-családnak tehát kezébe került a 
kincseket érő Borszék egy olyan szerződés 
alapján, ami a birtokosságnak már semmit 
sem ért a megváltozott gazdasági körülmé-
nyek között. Megindult tehát a harc, amely-
nek során a jogutódnak is engednie kellett, 
ha szabad kezet akart nyerni az eredménye-
sebb kihasználásra. Létrejött az új szerződés, 
amely összesen 170 ezer lej évi haszonbért 
biztosított a birtokosságnak. A pénz lerom-
lása pedig csak tartott tovább. Pár év múlva 
arra ébredt fel a közbirtokosság, hogy a va-
gyonából befolyó súlyos milliókból neki 
semmi haszna sincs. A bérösszeg még az ad-
minisztrációs költségek fedezésére sem elég. 
Csak a beszédes összehasonlítás kedvéért je-
gyezzük meg, hogy a bérlő egyedül a fürdő 
„Remény” nevű vendéglőjét évi három-
százezer lejért adta ki akkor, amikor egész 
Borszékért, az összes fürdőkért és borvízfor-
rásokért 170 ezer lejt fizetett. Egyébbként baj 
van a forrásokkal. Magától értetődik, hogy 
az adott körülmények között a kisemmizett 
birtokosságnak egyetlen nagy célja volt: meg-
szabadulni valahogyan ettől az igazságta-
lan szerződéstől. Az alkalom kínálkozott is. 
Két évvel ezelőtt Józsa Sándor ditrói tanító 
repítette világgá a vészhírt, hogy baj van a 
borszéki híres borvízforrásokkal, mert a bérlő 

vállalat szakértők nélkül kezdte újra foglaltat-
ni a kutakat s a hozzá nem értő munka követ-
keztében a főkút vize részben eltűnt, részben 
megváltozott. Ezt a munkát a vállalatnak csak 
a közbirtokossági közgyűlés engedélyével lett 
volna szabad megkezdenie. A szükséges enge-
délyt nem kérte ki, tehát szerződésszegést 
követett el, aminek alapján végérvényesen 
meg lehet szabadulni tőle. A szerződésszegés 
tényét két ízben is leszögezte a közgyűlés az 
elmúlt évek folyamán s mindannyiszor uta-
sította az igazgatóságot, hogy tegyen meg 
mindent, vagy a vagyon felszabadítására, 
vagy a régi szerződés méltányos revíziójára.
Akkor azonban már a bérlő vállalat is hatal-
mas, hosszúkezű részvénytársaság lett, a-
melyben érdekeltséget vállalt a Crisovelom 
bankház is. Jogi és egyéb szakértők lepték el 
Borszéket s tény az, hogy a közbirtokosság 
igazgatósága vagy nem tudott, vagy nem 
akart tenni semmit a bérlők ellen, helyeseb-
ben a régi szerződés felbontása érdekében. 
A veszélyeztetett Főkúttal szerencsére nem 
történt nagyobb baj. A nevezetes Lobogó 
nevű fürdő azonban, amelynek párja nem 
volt a föld kerekségén, mert hét fok hidegen 
buzgott fel benne állandóan a borvíz, teljesen 
eltűnt. És mégse történt semmi a bérlő vál-
lalattal szemben. Maradt a régi nevetségesen 
csekély bérösszeg és ömlöttek tovább a nehéz 
milliók a bérlő zsebébe akkor, amikor a tu-
lajdonosok sovány teheneiket adogatták el, 
hogy kifizethessék adóikat és a bankok uzso-
rakamatait.
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MESÉLŐ MÚLT

Kacsó Sándor - Brassói Lapok,1929 április 11. (35. évfolyam,81 szám)
Közreadja Pethő Csongor

RÜGYFAKASZTÓ 
ÁPRILIS

fotó 1: Móga Attila



 Szent László királyunk a vitézség, lova-
giasság, a rendíthetetlen hit és tiszta erkölcs 
jelképe. Erdély védőszentje. I Béla király és 
Richeza királyné másodszülött fia, 1040-ben 
született Krakkóban, meghalt 1095-ben Nyit-
rán, temetési helye az általa alapított város-
ban, Nagyváradon van.
 Nevéhez fűződik a magántulajdon védel-
mének megszilárdítása, Horvátország elfog-
lalása és az első magyar szentek avatása.
 A megüresedett horvát trón elfoglalásával 
jött létre a perszonálunió – ami két (esetleg 
több) független állam szövetsége, amelyet a 
közös uralkodó személye kapcsol össze, és 
amelyben az államok megtartják önállóságu-
kat.
 Nevéhez fűződik a 3 törvénykönyv. Egy 
érdekesség a tulajdonvédelemre vonatko-
zóan: egy tyúk értékénél nagyobb lopást ha-
lállal büntették. Bevezette az új pénzt, pénz-
váltást, ezzel elősegítette a kereskedelemet, 
virágzott a sóbányászat.
 A lovagkirály élete bővelkedik fordu-
latokban, nevéhez több legenda fűződik, a 
közékpori Magyar Királyság stabilitásának 
megteremtéséről már nem is beszélve. Szent 
László történelmi érdeme a magyar királyság 
önálló létének egyértelmű biztosítása volt. A 

nép sokáig azt hitte, hogy a szent király „ki-
jön” a sírjából, ha nagy veszély fenyegeti a 
magyarokat, és győzelemre segíti népét.
 Hadvezéri képességeit mutatta meg, 
amikor a besenyők, kunok és a csehek el-
len harcolt. Erős hadsereget tartott fenn, így 
tudta megsemmisíteni a támadókat. Meg-
szerezte a tengeri kijárata miatt fontos Horvá-
tországot, amely addig a pápa tulajdona volt. 

Hű volt egyházához, de a pápaságnak nem 
volt hajlandó engedményeket tenni. Ő hozta 
létre a zágrábi püspökséget, emellett Biharról 
Nagyváradra költöztette a püspöki székhe-
lyet.
 Zarándokútra készült Jeruzsálembe, 
tervét halála akadályozta meg. 1192-ben III. 
Béla király kezdeményezésére avatták szentté, 
ami nagyban hozzájárult a „lovagkirály” kul-
tuszának elterjedéséhez.
 A nagyváradi székesegyházban levő sírja 
jelentős kegyhellyé vált, a magyar királyok is 
rendszeresen felkeresték. Sírját a 17. század-
ban feldúlták, hermáját 1619-től a győri 
székesegyházban őrzik. Nagyváradon a mai 
napig tartanak Szent László ünnepségeket.
 Személyéhez számos csodatétel fűződik, 
ezek mindenikében erős hite, emberszeretete 
mutatkozik meg, valamint a haza védelem. 
Ilyenek: A tordai-hasadék legendája; Szent 
László pénze; László herceg megmenti az 
elrabolt magyar lányt; Szent László halála 
stb. Ezek és más csodás történetek a Képes 
Krónikában olvashatók. 
 Szent László leánya Árpádházi Szent 
Piroska, aki Iréné néven bizánci császárné 
és ortodox szent lett. Kegyes élete miatt a 
görögök avatták szentté. 

 Igazából március az első tavaszi hónap, de 
nálunk van egy hónap eltolódás. Ezért a hó-
virág, a tavaszi (magyar) kikerics (Colchicum, 
fotó 1.), a gyermekláncfű és a farkasboroszlán 
mellett csak fűzfabarkában gyönyörködhe-
tünk. Ha kirándulunk, hallhatjuk a kakukk 
hangját és várjuk a nyír és az éger barkáinak 
nyílását.
 Lassan megjelennek a tavasz gombái 
is. Elsőként talán a simasüvegű kucsma-
gombával találkozhatunk. Nedves lomb- és 
fenyőerdőben található. Süvege a gomba 
csúcsún a tönkhöz nő.  Felülete sima, esetleg 
enyhén ráncolt. Színe világosbarna, de lehet 
sötétbarna is. Tönkje üreges. Ritka gomba. 
Ehető.
 A cseh kucsmagomba (Verpa bohe-
mica, fotó 2.) sokkal gyakoribb. Harang ala-
kú, csúcsa tompa. 2-4 cm a magassága és 
1-5 cm széles. Sárgásbarna vagy vörösbarna 
színű. Tönkje 5-15 cm hosszú és 1-3 cm vas-
tag, tönkjének belseje üreges. Bokros, nedves 

területen, az avarban terem. Nálunk az ud-
varon is termett 1-2 éven keresztül. Ehető 
gomba.  Arra vigyázzunk, hogy ne tévesszük 
össze a redős papsapkagombával (Gyromitra 
esculenta), amely enyhén mérgező. Viszony-
lag könnyen felismerhető, mert süvege sza-
bálytalan alakú, 4-12 cm nagyságú és durván 
ráncolt, barázdált. Színe világossárga, de lehet 
sötétbarna is. Tönkje 3-6 cm és 1-2 cm vas-
tag, fehéres, rövid, bordás. Húsa fehér. Főleg 
lombhullató erdőben vagy elkorhadt tuskón 
található. Április végén, amikor a bükkfa 
rügyezik már találkozhatunk a pisztricgom-
bával (fotó 3). A fenyveserdőben sétálva ta-
lálkozhatunk a tobozfülőkével (Strobilurus 
esculentus). Korhadó fenyőtobozokon él. 
Kis mérete ellenére is érdemes gyűjteni, mert 
kiváló ízű.
 Érdemes egy-egy szakkönyvet fellapozni 
(lásd Gombák melyeket feltétlenül ismerned 
kell, Corvin Könyvkiadó, Déva, 2010) vagy 
gombaszakértőt konzultálni.
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Farkas Aladár

fotó 2: ultimate-mushroom.com

fotó 2: Sztudva Gyöngyi, Wikimedia Commons

MAGYAR SZENTEK
Szent László

Ballai Erzsébet

fotó forrása: By Medieval masters - Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8686775 
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Farkas Aladár

 A felújított városi könyvtár újra megnyi-
totta ajtaját az olvasók előtt. Érdemes betérni 
és számba venni az újdonságokat.
 Megjelent a Székely Könyvtár teljes soro-
zata. Az ötletgazda Ferenczes István költő, a 
Székelyföld egykori főszerkesztője volt. Az 
ötletet felkarolta Hargita Megye Tanácsa és a 
Hargita Kiadóhivatal. Főszponzornak meg-
nyerték Kurkó Árpádot, a Hargita Gyöngye 
Rt. vezérigazgatóját, aki 200 ezer lejjel támo-
gatta a közös projektet. A sorozat szakmai 
részét (válogatás, szerkesztés) egy hattagú 
bizottság vállalta. A kitűzött cél a közel 400 
év székely írásbeliség lefedése: szépirodalom, 
történelem, néprajz, szociográfia stb. a XVIII. 
századtól napjainkig. A sorozat gerincét 
klasszikus és kortárs székely szerzők képezik, 

általuk betekintést nyerünk a székely kultúrá-
ba, Székelyföld értékeibe.
 A száz kötetes sorozatban mintegy 22 
kötet kapott helyett a Válogatott versek cím-
szó alatt. Érdemes felsorolni azon költők 
nevét, akik bekerültek ebbe a válogatásba: 
Bartalis János, Bözödi György, Egyed Emese, 
Egyed Péter, Farkas Árpád, Ferencz Imre, 
Ferenczes István, Horváth István, Kányádi 
Sándor, Király László, Magyari Lajos, Markó 
Béla, Pál Lajos, Sütő István, Szabédi László, 
Szemlér Ferenc, Székely János, Szőcs Géza, 
Szőcs Kálmán, Tamás Gábor, Tompa László 
és Tompa Gábor. Van két olyan kötet (Székely 
költők az árnyékos oldalról és Régi székely 
költők) amelyek több olyan költőt ismertet-
nek, akiknek nem jutott önálló válogatás, 

de benne vannak ezekben a gyűjteményes 
kötetekben. Érdemes őket is olvasni.
 A sorozatba bekerültek olyan válogatá-
sok, mint a Székely népballadák, Székely nép-
dalok, Székely népi imádságok, Régi székely 
írók, Székely írók az árnyékos oldalról, A 
székelyek. Egyszóval a székelyföldi irodalom 
remekei. A köteteket Siklódi Ferenc ex libri-
sei illusztrálják. Amúgy az ex librisek külön 
kötetben is megjelentek (ez a 101. könyv a 
sorozatban. Nem áll szándékomban felso-
rolni a szerzőket, de mindenki talál magának 
megfelelő tematikát vagy megtalálja kedvenc 
íróját.
 Ezek a gyönyörű könyvek megtalálhatók 
a Kamenyitzky Antal városi Könyvtárban és 
közelebbről várják olvasóikat.

KÖNYVSAROK
A Székely Könyvtár sorozatról

 János apostol, aki Jézust Júda törzséből 
származó oroszlánnak, azaz győztesnek 
nevezi, néhány sorral lejjebb az evangé-
liumában „Bárány”-nak mondja Krisz-
tust, pedig használhatna újra olyan jelzőt, 
metaforát, amely Jézus feltámadására és 
megdicsőülésére utal. Vajon miért fontos az 
apostol számára ez a szimbolikus megnevezés? 
A szeretett tanítvány Nagypénteken ott állt a 
kereszt tövében. Látta és átérezte Jézus szen-
vedésének minden másodpercét, s ez kitöröl-
hetetlenül belevésődött szívébe, lelkébe, em-
lékezetébe, egész lényébe. János nem tud úgy 
emlékezni Mesterére, hogy csak a feltámadás 
ténye lebegjen szeme előtt. Számára Jézus 
feltámadása elválaszthatatlan a keresztha-
láltól. Ezért nevezi Jézust „Báránynak”, hogy 
érzékeltesse: nem téveszthetjük szem elől a 
törvényszerűséget, miszerint a feltámadásba 
és az Életbe a halálon keresztül vezet az út. 
Aki Krisztust akarja követni, annak nem-
csak a feltámadt Krisztushoz kell csatlakoz-
nia, hanem a szenvedő Krisztushoz is. Sok 
csalódott keresztény van. Ők összeroppan-
nak egy kis megpróbáltatás alatt, kiábrándul-
nak Krisztusból, mert nem olyan életet vártak 
tőle, amilyet imádságaikban megrendeltek. 
Az ilyen emberek csak a feltámadt, esetleg 
a gyógyító, kenyérszaporító, katasztrófákat 
elhárító és egyéb csodákat cselekvő  Krisz-
tushoz csatlakoztak. Ha nem várt módon a 
keresztet kell megismerniük, akkor becsapot-
tnak érzik magukat, összedől bennük egy vi-
lág, s belekiáltják embertársaik lelkébe és a vi-
lágba, mint az emmauszi tanítványok: „Pedig 
mi azt reméltük, hogy…” (Lk 24, 21). És so-
rolja az ember kicsinyes emberi célkitűzéseit, 

melyek csak a földi Kánaánról és a komfor-
tos életről szólnak. Nem szabad elfelednünk, 
hogy Júdás is földi jólét miatt követte Jézust. 
Szerette a pénzt, s talán néha álmodozott is 
arról, hogy, majd amikor Jézus helyreállítja 
a dávidi királyságot, akkor ő fogja kapni a 
“pénzügyminiszteri tárcát”. Ez nem tör-
tént meg, ezért Jézusnak meg kellett hal-
nia, a csalódottság kimondott ítélete ez. 
Ám mindig ez történik, amikor Júdások, 
számító, érdekkapcsolatokat szövő emberek 
környékezik meg Jézust. Olyankor a másként 
cselekvő Jézust mindig halálra ítélik  önma-
gukban és meghal.
 Jézus feltámadt! Ezt ünnepeljük most, 
Húsvétkor. De soha nem lesz igazi Hús-
vétunk, ha nem ahhoz a Krisztushoz kap-
csolódunk, és nem azt követjük, aki magán 
hordja az általunk ejtett sebeket, aki vállalta 
a bárány, az áldozat szerepét. Jézust kétféle-
képpen lehet követni: lehet úgy követni, hogy 
teljesen azonosulok vele, s mindenben az ő 
útját járom, vagy lehet őt megkörnyékezni, 
mint Júdás, és hozzá hasonlóan fizikailag a 
közelében ólálkodni, a templomban vagy 
egyházi rendezvényeken, számítgatni, ter-
vezgetni, próbálni Őt bevonni egy-egy 
megpróbáltatásoktól, áldozatoktól mentes 
tervünk kivitelezésébe. De ez csak a mi 
életünk lesz, a mi vágyaink, álmaink projekt-
je s akkor az Ő élete nem lesz bennünk, ő 
meghal újból és újból a mi számunkra. Pedig 
mennyire szeretne bennünk is feltámadni, se-
beivel együtt... Vagy zavar, hogy a feltámadt 
Krisztus magán hordja a sebhelyeket? Pedig 
sebei nélkül Jézus nem támad fel! Benned 
sem. Talán szokatlan húsvéti írás az, mely a 

kereszt fényében láttatja a feltámadást. Mégis 
szükségünk van erre a szemlélésre. Mert ha a 
Húsvétnak ezt a misztériumát János apostol-
lal együtt mi is megértenénk egyszer, akkor 
kezdenénk megsejteni az Élet titkát, s ak-
kor egyre több – közhelyesnek tűnő, mégis 
alapvető – következtetést tudnánk levonni 
a mindennapi életünkre vonatkoztatva azt: 
hogy nem születik új élet szülési fájdalom 
nélkül, hogy nincs kenyér verejték nélkül, 
hogy nincs babérkoszorú küzdelem nélkül, 
és nincs újjászületés ezen a földön anélkül, 
hogy a régi ember meg ne halna bennünk. 
Ezt tapasztalva teszi fel sok ember a kérdést: 
miért? Miért nő a gyönyörű szép rózsa szárán 
tövis? Pedig azt is mondhatná: de jó, hogy a 
vad tövisek közül ilyen szép és illatos virág 
nyílik! Életszemlélet kérdése csupán, hogy 
a valóságot hogyan közelítjük meg. A krisz-
tusi ember reálisan látja Krisztus életét, s a 
sajátját is: keresztekkel, tövisekkel együtt. De 
tudja, hogy a kereszt útja a megdicsőülés felé 
visz, hogy a tövisek fölött rózsa nyílik, hogy 
a Nagypéntekre mindig Húsvét következik, 
mert Jézus kereszthalála és feltámadása által 
az Isten megmutatta a világnak, hogy amikor 
számunkra úgy tűnik, hogy minden sötétbe 
borult, s az emberi lehetőségek már mind 
zátonyra futottak, az Isten kezében mindig 
ott van a megoldás, a megváltás és az új élet 
lehetősége. Mert a szenvedő Jézus kérdésére 
azaz: “ Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engem” (Mt. 27,46), Isten válasza a feltá-
madás volt. Ennek a hitnek az ünnepe Hús-
vét.

LÉLEKMELEGÍTŐ
HÚSVÉT

A pap



 Olyan dologgal kapcsolatban szoktuk ezt 
a szólást használni, ami igen rossz állapotban 
van, csaknem összedől vagy leszakad, szóval 
ami erősen a végét járja. Mondják néha na-
gyon beteges emberekről, vagy valamely 
rendkívül bizonytalan helyzetről is.
 Erdélyi János a Magyar közmondások 
című gyűjteményében írta egy megjegyzés-
ben: „Legelőbb rossz építésű templomra 
mondták, aztán egyéb házakra, most embe-

rekre is, kik gyöngék, erőtlenek. Mivel átvit-
ték a jelentést, most már épületre isi mond-
ják: csak az imádság tartja benne a lelket.”
 Idők folyamán megrövidült a szólás, el-
maradt belőle a „lelket” szó, tréfásan a „tart” 
igének egy másik értelemében is kezdték 
használni, most már tárgyakra, helyzetre, ál-
lapotra is vonatkoztatva. Eredeti alakjában 
a szólásban a „tart azt jelentette, hogy „nem 
enged elszállni.”

 Újabb vonatkozásban azonban az ige 
a „nem enged elpusztulni, tönkremenni” 
jelentésben szerepel a szólásban. Ugyancsak 
viszonylag újabb alakulatnak kell tartanunk 
azokat a tájnyelvi változatokat is, amelyekbe 
az imádság szó helyett az Ige, illetőleg a Mi-
atyánk szerepel.
 Változnak az idők, változnak a szólások 
is.
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(Erdélyi János, O. Nagy Gábor után) Ballai Erzsébet

NYELVÉBEN ÉL
Csak az imádság tartja

 A márciusi számban megjelent feladvány meg-
oldása:
 1Be6+!-Kxe6 
 2Vd6#

 Megoldás: Vodă Costel
 
 Új feladvány!
 A mellékelt ábrán egy sakk diagrammát muta-
tunk be. A sakk kedvelőit arra kérjük, hogy oldják 
meg a feladatot, majd a megoldást küldjék el a turism. 
borsec@gmail.com e-mail címre. A megoldást a 
következő számban közöljük.
 *Bastya=B / Huszar=H / Futo=F / Vezer=V /
Kiraly=K. A gyalogot nem jelölik, csak a mezőt ahová
lépnek.

SAKK VODA COSTELLEL

A fehér lép, matt 4 lépésből.

ANYAKÖNYVI 
hírek

Elhalálozás
Buculei Ana 1937.06.10 - 2022.04.28
Maier Ildiko 1962.04.02 - 2022.04.18
Vaszi Emeric1942.12.12 - 2022.04.06
Szőcs Ildico  1961.03.01 - 2022.03.30

K.J.

 A szeretet, az egyik leggyakrabban 
használt szavunk, ma is rejtély. Könnyen 
lehet, hogy a szeretetről többet írtak, mint 
bármi másról, mégis felfoghatatlan. Tudjuk, 
hogy a szeretet szerves része az emberi élet-
nek, hogy szükségünk van rá ahhoz, hogy jó 
legyen a közérzetünk, mégis úgy tűnik: nem 
létezik olyan módszer, amely garantálná, 
hogy megtaláljuk. Mi tehát a szeretet?
 A szeretet az emberi lét egyik legfontos-
abb összetevője. A szeretet – adni és kapni. 
A szeretet lehetővé teszi számunkra, hogy 
beleéljük magunkat egy másik ember hely-
ébe, és hogy egy másik ember beleélje magát 
a miénkbe. A szeretet a gyökere és az alapja 
minden kölcsönös emberi egymásra hatás-
nak. Ahhoz, hogy tartalmas életet éljünk, tö-
bbet kell tudnunk a szeretetről, és meg kell ta-
nulnunk, hogyan építsük be azt az életünkbe.
Első pillantásra azt hinné az ember, hogy a 
szeretetre ugyanúgy van szükségünk, aho-
gyan ételre és italra, lélegzésre és alvásra. De 
ha a szeretet csak ugyanolyan szükséglet, 
mint az étel vagy az ital, akkor miért olyan 
nehéz hozzájutni? Miért jut olyan nehezen 

szeretethez sok ember? És ha megtaláljuk, 
akkor sem könnyűszerrel lelünk rá, hanem 
mindig csak valamennyi fájdalom és csalódás 
árán. Lehet az is, hogy részünk van benne 
egy ideig, de utána elveszítjük. Ezekkel az 
akadályokkal nézünk szembe, ha a szeretet-
re ugyanúgy tekintünk, mint bármely más  
szükségletünkre. Igen: ugyanúgy szüksé-
günk van szeretetre, ahogy ételre és italra, de 
azért van különbség  Az igazi szeretet kevéssé 
hasonlít ahhoz a szeretethez, amelyről a re-
gényekben olvasunk, vagy amelyről a dalok 
szólnak. Sajnos nagyon gyakori eset, hogy 
önző módon, úgy tekintünk a szeretetre, mint 
valami megszereznivalóra, amire szüksé-
günk van, az igazi szeretet azonban önzetlen. 
Miért van szükségünk szeretetre?
A kétfajta szeretet – az önző és az önzetlen 
– homlokegyenest ellenkezik egymással. Az 
önző szeretet feltételes szeretet: azzal a felté-
tellel szeretünk, hogy szükségleteink kielégül-
nek, és ha a választott személy nem szolgálja a 
szükségleteinket, akkor elutasítjuk, és máshol 
folytatjuk a keresést. Noha egy ideig az ilyen 
szeretet is szépnek tűnhet, valójában azon-

ban ingatag. Mikor az illető, akit szeretünk, 
segítségre szorul, lehet, hogy segítünk neki, 
de ha az ár túlságosan magas, ha úgy érezzük, 
hogy többet adunk, mint amennyit kapunk, 
előfordulhat, hogy egyszerűen megszűnünk 
szeretni, mivel csak ennyi kényelmetlensé-
get vagyunk képesek elviselni az illetőért.
Az önzetlen szeretet azonban azt jelenti, hogy 
felülemelkedünk a saját szükségleteinken. Azt 
jelenti, hogy túllépünk önmagunkon, igazán 
összekapcsolódunk a másik ember lelkével. 
Az ilyen önzetlen szeretetnek nincsenek felté-
telei. A feltételes, önző szeretet a feltételek nem 
teljesülése esetén elsorvad, a feltétel nélküli, 
önzetlen szeretet viszont változatlan és örök
Következésképp a szeretet az az alapzat, 
amelyre egész világunk épül. Minden civi-
lizációnak  a szeretet a gyökere. Szeretet 
nélkül nem élhetnénk békében egymás-
sal, nem lehetnénk tekintettel egymás 
szükségleteire, és nem kezelhetnénk min-
denkit ugyanazzal az együttérzéssel, 
mint amiben mi is szeretnénk részesülni.

SZERETET. A LÉLEK LEGTISZTÁBB KIFEJEZŐDÉSE
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