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A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja
XII. évfolyam 6. szám 2008. június

Elszáll, mint az
angyalok...
Egy nagy szerelem emlékére
Halak könnyéből tenger nem fakad.
Májusban nem zúg hófehér vihar.
Nem színezüst a fénybe nőtt juhar.
A mennykapun nem lóg levert lakat.
Nem öntözöl s én mégis zöldelek.
Izmos karod nem fon körém csodát.
Nem őrzi testünk nászaink nyomát.
Hiába, hogy neveddel ébredek.

Tisztelt borszéki lakosok !

Élek, bár néked már halott vagyok.
A helyi RMDSZ kiváló eredményeket ért el a választáson, sikerült Veled vagy nélküled, de kék az ég.
megfelelően erős jelenlétet biztosítani a helyi önkormányzatban. A A csorba hold is értékes nyakék.
bizalmat és a választáson való részvételt ezúton is köszönjük.
Emléked elszáll, mint az angyalok.
A helyi választások eredményeként a következő négy évben a Benkes
Kamenitzky Antal
Zsolt, Mik Károly, Szabó Tibor, Sajgó Ignác, Kovács Géza, Simon LehelLászló, Balázs Tibor, Farkas Aladár, Bayka Gyula, Kokora Gheorghe Borvíz
és Lăzăroiu Florin-Răducu alkotta városi tanács döntéseit a városért,
a közért fogja meghozni, hogy közösen építsük, fejlesszük Borszéket . Föld könnye: borvíz
sír pusztításainkért
Legfontosabb, hogy higgyünk a fejlődésben ! Nehéz és felelősségteljes, gyógyít és éltet...
de szép is a feladat, mely ránk vár a következő években: tovább kell
erősítenünk, fel kell emelnünk saját közösségünket. A bizalommal,
amelyet megszavaztak nekünk, úgy kell élnünk, hogy négy esztendő Fohászkodón
múlva elmondhassuk: amit vállaltunk, teljesítettük. Tehát munkára fel a
Ha felhők alá
megújuló Borszékért !			
Mik József, polgármester kerülnek fenyőfáid

Választások után

Vége. Túl vagyunk rajta. A mosolygós plakátok, ország-világmegváltó és üdvözítő ígére
tek, kölcsönös sárdobálás, egyezkedések és zsarolások után „megpihen” az ország, és kezdőd
het az építő munka. Új erővel, lendülettel és választási ígéreteiket betartva, a megválasztottak
kezdhetik szolgálni azokat, akik bizalmat szavaztak nekik (és azokat is, akik ellenük szavaz
tak). Választottaink hatalmat, pontosabban felhatalmazást kaptak egy-egy közösség szolgála
tára. Bízunk benne, hogy ők is így gondolják...
Borszéken rendben, civilizáltan zajlott a kampány és a választás. A lakosok a változásra
szavaztak, egy szinte teljesen megújult, fiatal városi tanács és Mik József polgármester veheti
kézbe a városka dolgait. Mi, borszéki lakosok, türelmetlenül várjuk, hogy az új seprű jól se
perjen: legyen valóság a sok szép terv, ígéret. Feladat bőven van. A város új tanácsának és
polgármesterének kívánunk hozzá erőt, egészséget, becsületes kitartást !
Kolbert Tünde

érzed röpülhetsz

házak pipálása nem téríthet már el
ama fohásztól
égi eledel
sem csábíthad tovább és
távolabb sem vagy Uram, légy velünk,
veszendőben levőkkel
az utolsóig.
			

Pethő László
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Gyermeknapi rendezvények
Borszéken

A Zimmethausen Iskolaközpont és a
Borszéki Ifjúsági Szervezet az idén is kö
zösen szervezte meg a gyermeknapot a
Hármasligetben. Gazdag, változatos prog
ram és ragyogó napsütés várta a gyerekeket.
Kora délelőtt megnéztek egy bábelőadást
a Kartoon bábszínház előadásában, majd
korcsoportonként és nemenként részt vet
tek kerékpárversenyen. Ebben a próbában
több számban remekelhettek: gyorsasági,
lassúsági és ügyességi verseny. A kitartó
futás után görkorcsolya versenyen mér
hették össze ügyességüket, majd a fiúk de
kázásban, a lányok, pedig röplabdában bi
zonyítottak. Nagyon élvezték az ugrókötél,
illetve a hulla-hopp karika versenyt, ahol
kicsik és nagyon egyaránt remekeltek. A
zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor
a táncverseny legjobbjait kellett kiválasz
tania. A meghirdetett rajzversenyre 75 pá

lyamunka érkezett. Szabad téma, szabad
technikával. A rajztanár vezette zsűri csak
hosszas tusakodás után tudott dönteni, hi
szen rengeteg jó alkotás készült. A karaoke
újdonságként jelent meg a programban,
de nem bizonyult túl szerencsés kezde
ményezésnek. Nem könnyű ismeretlen
szövegre énekelni, csak úgy kapásból. A
szabad éneklést annál többen vállalták és
kipróbálták. A bátorítást Pop Anna Mária
adta meg, aki profiként mozog és énekel.
A szabadtéri diszkó mágnesként vonzotta
az addig bátortalanabbakat is. A rendez
vényt minifoci mérkőzések zárták, amely
re beneveztek mind a kisiskolások, mind
a nagyobbak. Igazi pajkosság jellemezte a
rendezvényt, kellemes gyerekzsivaj töltöt
te be a ligetet. Felszabadultan szórakoztak
a gyerekek. Minden nyertes oklevelet és
csokoládét kapott.
Farkas Aladár

Kórustalálkozó
Ebben az évben Borszéken rendezték a XXII. Kájoni János Gyergyó-medencei
egyházi kórusok találkozóját. A vendégeket az iskolában fogadtuk, a fúvószenekarnak
köszönhetően a hangulat már az érkezéskor ünnepi volt. Az iskola udvarán zeneszóval
fogadták a kórusokat. Az ünnepi szentmise után a szervező házigazdával együtt 10 kórus
szerepelt, énekkel dícsérve az Urat. A találkozót az iskolában fejeztük be: itt vendégeltük
meg a kórusokat. A jó hangulatról ezúttal Fazakas Csaba zenekara gondoskodott.
„...aki szeret, az énekel”, és miként a mondás is tartja: „aki énekel, kétszer
imádkozik.” A közös éneklésnek hatalmas összetartó ereje van. Fegyelemre, egymásért,
közösségért való felelősségre tanít, miközben a szívet-lelket is fölemeli, megtisztítja...A
rendezvény szervezése igencsak bebizonyította, mennyire igazak a fenti gondolatok.
Mindenki képességéhez, tehetségéhez mérten részt vett az előkészületekben.
Kolbert Tünde
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Ballagások
idejét éljük

Június 6-án három cikluson is ballagtak
tanulóink. Egyaránt drukkoltunk a nyolcadi
kosoknak, a harmadéves szakiskolásoknak,
illetve a csökkenetett látogatású XIII. osztályo
soknak. Az ünnepi légkörben lezajló ballagás a
Gaudeamus hangjára indult. A népes szülők,
rokonok, iskolatársak és pedagógusok között
végigvonuló ballagó diákok látványa elszorí
totta a résztvevők szívét. A búcsúszavak csak
fokozták ezt az érzést, majd az igazgatónő kö
szöntőjével csúcsosodott ez a hangulat. Rövid
kultúrműsor tette hangulatossá ezt a minden
évben megismétlődő, de mégis mindig egyedi,
más hangulatot adó és más emlékeket idéző ün
nepség. Múlnak a gyermekévek, kezdetű dallal
elvonultak iskolánk „színpadáról”. Az a renge
teg virág, amivel a hozzátartozók köszöntik vég
zőseiket szintén egy szép pillanat, amire évek
múlva is szívesen emlékszik minden végzős.
Talán a tanév legemelkedettebb pillanata, ami
kor a pedagógus úgy érzi, hogy nem dolgozott
hiába ebben az évben sem. Nyilván, ezt követi a
bankett, amit talán egy kicsit eltúlozva, minden
osztály más-más helyszínen de a legtöbb eset
ben vendéglőben folytatja. A nyolcadikosok az
idén talán egy kicsit felszabadultabbak, mert
nem kell a záróvizsgával gyötrődjenek. Elért
eredményeik alapján jelentkezhetnek az általuk
kiválasztott iskolába. Reméljük sikerrel. Ehhez
kívánunk sok szerencsét.
Farkas Aladár

Testvérvárosi refor
mátus közösségek
találkozója
Fonyód város a legelső testvérvárosa
Borszéknek. Már a ’90-es évek elején ki
alakult a kapcsolat a két település között.
Azóta is rendszeresen találkoznak város
vezetők, vállalkozók, diákok, újabban a re
formátus egyház közösség tagjai. A tavaly
ősszel egy hét tagú református küldöttség
tett látogatást Fonyódra, az ottani refor
mátus közösség meghívására. A látogatást
most viszonozta a fonyódi közösség, 16-an
érkeztek, élen a református lelkésszel és a
város polgármesterével, Hídvégi Józseffel.
A delegáció tagja Kiss János, nyugalmazott
főkönyvelő, városunk régi barátja.
A találkozó csúcspontját a vasárnapi
istentisztelet jelentette, ahol Jákó József, a
helybeli református lelkész méltatta a ki
alakult testvér gyülekezeti kapcsolatot. Jó
példája annak, hogy a civil szerveződések,
egyházak is szorosabbra tudják fűzni a test
vérvárosi szálakat. Az alig százfős borszéki
református gyülekezet példásan helytállt
vendégszeretetből, szervezésből.
Farkas Aladár
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Az Eszenyő- völgyi Turisztikai és Tarvágások
Környezetvédelmi sátortáborról korát éljük
A gyergyóremetei csutakfalvi Balás
Jenő Általános Iskola immár negyedik
alkalommal szervezte meg az Eszenyői
Sátortábort. Ez alkalommal 9 csapat ne
vezett be és nyolc meg is jelent. Rendkí
vül gazdag és változatos program fogadta
a résztvevőket. Jurta állítás és táborverés
után elkezdődődött a vetélkedő. A leg
kreatívabb próba az a projektismertetés
volt, ahol minden csapat bemutatta tele
pülését, ahogyan ki fog nézni harminc éve
múlva. Csodálatos elképzelések születtek:
dendrológiai park, állatkert, vidámpark,
repülőtér, strand, kisvasút, lovarda, ha
lastó, stb. Gyakorlatilag ezek a dolgozatok
érintették a település egész infrastruktúrá
ját, folytatva az oktatás, kultúra, turizmus,
szociális problémák stb. megoldásával.
Akárcsak egy polgármesteri program, de
ez három évtizedre vetíti előre a település
jövőjét. Ügyes dolgozatok születtek, ame
lyeket térképre is fölvezettek. Természe
tesen érintették a település környezetvé
delmi problémáit, a klímaváltozás követ
kezményeit is. Ezek a tanulók már tudatos
környezetvédők. A második próba egy
elméleti vetélkedő volt, ahol számot adtak
tudásukról, mind az általános biológiai is

mereteikből, mind a konkrét fajfelismerés
ből (növény- és állat), valamint gyakorlati
növényismeretből. Meglátogattuk a felújí
tott Ivácson Pál-féle vízimalmot és ványo
lót. Valamikor az Eszenyő patakán 18 ha
sonló vízi szerkezet működött. A kiéhezett
csapatok főzőverseny keretében mutatták
meg gyakorlati készségüket. Minden csa
pat maga főzte meg a vacsoráját, az ízesítés
csak természetes ételízesítőkkel történhe
tett. Az első nap tábortűz melletti kultúr
műsorral zárult, ahol minden csapat egy
rövid műsort adott elő. A második nap
egy gyalogtúrával kezdődött. A célpont, a
mára már kihalt Kicsibükk volt, ahol meg
tekintettük a templomot, a kis temetőt, az
egykori iskolát és elgondolkodtunk azon,
hogy faluturizmus szempontból lehetne
értékesíteni ezt a valamikori tanyát, ahol
160-180 lakos élt. Délben meghallgattunk
egy érdekes előadást a magyarok harci
eszközeiről, Balázs László előadásában.
A résztvevők ki is próbálhatták ezeket, no
meg a jurtát, amit a mester maga készített
és állított fel. Mindenki jól érezte magát
ezen a kellemes hétvégén, amiért köszö
netet mondunk a szervezőknek.
Farkas Aladár

Tanévzáró ünnepély
Az idei tanévben péntek 13-ra esett a tan
évzáró ünnepély. Ez nem zavart senkit. A meg
szokott menetrend szerint zajlott a rendezvény.
Hálaadó szentmisével kezdődött, ahol tanulók,
pedagógusok, no meg a ráérő szülők jelenlét
ében celebrálta az igét Bakos Balázs plébános.
Utána az iskola folyosóján folytatódott az ün
nepség, ahol Kovács Júlia iskolaigazgató ro
mán és magyar nyelven mondott köszönetet a
szülőknek, akik partnerként segítették a peda
gógusokat, hogy teljesíteni tudják küldetésü
ket. Kiemelte az első és nyolcadik osztályosok
teljesítményét. Az elsőket azért, mert képesek
voltak elsajátítani az írás, olvasás, számítás
titkait, az utóbbiakat, pedig azért, mert sike
resen befejezték borszéki tanulmányaikat. Az
általános értékelő szavak után következett az
osztályonkénti kiértékelő, ahol a legjobbak ok
levelet, jutalomkönyvet kaptak. Iskolaszinten
csupán két tanuló maradt osztályismétlőre, egy
a kisiskolások közül, egy pedig az ötödik osz
tályból. Az osztályon-, iskolán kívüli tevékeny

ségekben jeleskedő tanulók dicséretben, illetve
oklevél- és könyvjutalomban részesültek. A
kisiskolások esetében az eredmények nagyon
jónak mondhatók, hiszen a tanulók kéthar
mada Nagyon jó minősítéssel végzett, és csak
egyetlen tanuló maradt osztályismétlőnek. Az
V. A. osztály legjobbjai: Cheşa Georgiana- 9,92,
Bajkó Adelina- 9,23 és Csatlós Róbert- 6,92. A
VI. A. eredmményei: Boariu Ramona- 9,63,
György Cristina, Ţăran Elida- 9,50, és Bobeică
Adriana 9,10. A VII. A-ból az osztály legjobb
jai: Roman Luana Neilla- 9,52, Petre MihaiIonuţ- 9,35 és Buleu Maria-Alexandra- 8,91.
Az V. B. osztály díjazottjai: Szabó Dávid-Hu
nor- 9,71, Papp Rozália-Renáta és Váradi Re
beka- 9,67, valamint Csibi Pálma- 9,57. A VI.
B. osztály jutalmazott tanulói: Oláh Réka- 9,65,
Rácz Rebeka- 9,52, és Balázs Renáta- 9,43. A
VII. B. első három helyezettje: Szőcs Paula9,75, Siklódi Szabolcs- 9,61, Kis Timea- 9,57.
A VIII. B. osztály díjazottjai: Papp Alpár- 9,80,
Patka Zsuzsa- 9,69, és Kiss Timea- 9,63. A IX.

3. oldal

A Borszék i medence csodálatos hegyge
rincei megkopaszodtak az utóbbi években. A
rendszerváltás után visszakapott erdők halálra
vannak ítélve. Soha nem látott ütemben folyik
az erdők itermelés. Igazából nem is kitermelés
ről, hanem erdőirtásról kel beszéljünk, mert
az évek során egész hegyoldalak kopaszod
tak meg. Van, ahol történt csemeteü ltetés, de
a legtöbb helyen nem. Akár a Bükkhavas felé
indul az ember, akár a Kerekgödör felé, a fel
ismerhetetlenségig megváltozott a domborzat
képe. Kopár, kietlen lett. Ezzel egyenes arány
ban tönkrementek az erdei utak, a sétányok.
Mindenk i használja, de senk i nem jav ítja. A
Virágház melletti véderdőt is lebélyegezték
tarvágásra. Egy 5 hektáros terület van halálra
ítélve a város közelében. Túl az esztétikai hatá
son, várható az erózió, illetve a földcsuszam
lás. Ez sem riaszt vissza senk it az erdőirtástól.
Látszólag rendezett üzemtervvel rendelkeznek
a tulajdonosok. A papírok szerint 145 éves er
dőről van szó, a valóságban lényegesen fiata
labb. Az utolsó nyolc évben kb. 60 ezer köbmé
ter fát termeltek ki Borszékről.
Ebben az ütemben néhány év alatt nem
lesz sem ásványv izünk, sem idegenforgal
munk, csak egy csutakos, természetcsapás
sújtotta medence. A városi önkormányzat és
a Polgármesteri Hivatal próbált hivatalosan
közbelépni, hogy leá llítsa, vagy lega lább kor
látozza ezt a fejvesztett tarolást. Sajnos siker
telenül. A jelenséget ismertettük Garda Dezső
parlamenti képv iselővel, Korodi Attila, kör
nyezetvédelmi miniszterrel. Kíváncsian vár
juk a fejleményeket.
Farkas Aladár
osztály legjobb tanulója Tassi Beatrix- 9,55-ös
általánossal, a X. osztály legjobbja Binder No
émi, míg a XI. osztály legjobbjai: Gábor Ró
bert, 9,47 és Péter Tímea- 9,05-ös médiával.
Az RMDSz különdíját Patka Zsuzsa kapta, aki
az utolsó négy év legjobb médiájával végzett.
A Kenguru verseny legeredményesebb tanulói:
Török Miklós, III. B. Patka András, IV. B. Péter
Edina, V. B. Tassi Edina, VI. B. Lőrincz Linda,
VII. B. és Bayka Etelka a VIII. B.-ből. A tanév
során kétszer is ellenőrizték iskolánkat minő
ségbiztosítási szempontból, és jónak találták.
A végzős nyolcadikosok egységes dolgozataik
jó közepesnek mondhatók, az évi átlag: román
nyelvből 6,50, magyar nyelvből 7,45, matema
tikából 7,82, míg földrajzból 8,75. A legjobbak
jutalomtáborban pihenik ki az év fáradalmait:
az egyik csoport Fonyódon, a másik Békéscsa
bán tölthet egy-egy hetet. Pedagógusnak, tanu
lónak egyaránt jólesik egy kis kikapcsolódás.
Jó vakációt, jó nyaralást!
Farkas Aladár
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Környezetvédelmi Nap

A nagyvakáció előtti napot szántuk
a környezetvédelemnek. Nem mintha
egyetlen nap alatt meg lehetne oldani a
környezet egyre sűrűsödő problémáit. De
így adódott, hogy túl a tanév nehézségein,
izgalmain, évzáró előtti napra ütemeztük
be a 40 hektáros geológiai rezervátum ki
takarítását. A Kerekszéknek nevezett te
rület városunk legnagyobb rezervátuma.
Csodálatos fekvése miatt a turisták elősze
retettel keresik fel. Sajnos ez meg is látszik
rajta. Lépten-nyomon eldobott szemét,
annak ellenére, hogy szemétkosár tarkítja
a területet. Nyilván egyetlen ilyen rendez
vény, amelyen részt vett 80 személy, nem
oldja meg a terület épségét, tisztaságát.
Csupán jelzés értékű. A rendezvény fő tá

Választások 2008

mogatója a borszéki Romaqua Group cég
volt, amely meglepetéssel szolgált a jelen
lévőknek: pólókat, sapkákat és tekintettel
a melegre, ásványvizet és üdítőt osztot
tak minden résztvevőnek. Minden tanuló
műanyag kesztyűt és nylonzacskót kapott,
amellyel felszerelkezve bejárták a területet,
és begyűjtöttek minden hányódó hulladé
kot, amit rögtön fel is raktak a traktorra és
elszállították a várostól 5 km-re lévő sze
méttárolóhoz. Ebben a szép környezetben
található három borvízforrás, három fel
hagyott kőbánya, amely ma idegenforgal
mi látványosság és három barlang. Most
már teljesen kitisztítva várja a turistákat és
a kikapcsolódásra vágyó helybélieket ez a
csodálatos vidék.		
Farkas Aladár

Első sorban is köszönetünket fejezzük ki a Magyar Polgári Párt ré
széről minden választópolgárnak, aki ránk adta voksát a június 1-jei
választásokon mindenféle szinten. Tudjuk, hogy több szavazatot is kap
hattunk volna helyi szinten, de az ember mindig a hibáiból tanul és 10
hét alatt ennyit sikerült összehozni. Továbbá gratulálunk minden más
pártnak az elért eredményekért és nagyon reméljük, hogy együtt sikerül
elérni a közös célt, éspedig BORSZÉK felébresztését ebből a félhalotti ál
lapotból. A Párt borszéki szervezete nem fog megszűnni, tovább fogunk
dolgozni, szimpatizánsokat, tagokat toborozni és figyelemmel kísérjük a
változásokat és a közös cél elérését, hiszen párttal vagy anélkül minden
kinek az érdeke, reméljük, hogy turisztikai élet alakuljon ki Borszéken.
Ugyanúgy reméljük: Borboly Csaba megyei tanácselnök sem fogja meg
hazudtolni a szlogent, hogy Itt jártam, megismertem gondjaikat, tudom
mit kell tennem (körülbelül így hangzik) és nem marad Borszék az erdé
lyi és romániai turizmus „feketebáránya”. Tehát sok sikert minden új és
„régi” választottnak és hajrá, változásra fel.
Borszéki Magyar Polgári Párt

Miniszteri
látogatás

Nem igazán kényeztettek el bennün
ket a kormány tagjai. Emberemlékezet óta
nem fordult meg miniszter Borszéken. Túl
messze vagyunk a fővárostól és túl messze
az érdeklődési körüktől. Ez meg is látszik te
lepülésünkön. Nem mintha egy miniszteri
látogatás csodákat művelne de jelzés érétke
mindenképpen van. Jól eső érzés, ha tud
juk, hogy ránk figyelnek, érdekli, hogy mi
történik kies vidékünkön. És láss csodát, vá
rosunkba érkezett Korodi Attila, környezet
védelmi miniszter. Előadásában érzékeltette,
hogy a fürdőtelep jelenlegi helyzete azzal is
magyarázható, hogy Borszék nehezen meg
közelíthető. Nincs sem a vasút mellett, sem
a nemzetközi út mellett. „Kiürült az a gene
ráció, amely üzemeltette”. Ki kell találni a vá
rost, a jelenlegi márkanévvel nem azonosul a
város. Olyan eszközöket kell teremteni, ame
lyek vonzóvá, egyedivé teszik. Ehhez viszont
külső erőforrásokat kell bevonni. Sürgősen
meg kell oldani a város közművesítését, mert
e nélkül nem lehet komoly befektetéseket vé
gezni. És pályázni kell, de a pályázatokhoz
tervek kellenek: megvalósíthatósági terv, ki
vitelezési terv, mindez pénzbe kerül. Pénz,
ami nincs, legalábbis nincs elegendő. Ter
mészetvédelmileg értékes vidék, amire job
ban oda kell figyelni, mert ezek az értékek
továbbra is vonzóvá tehetik Borszéket. Jogos
az elvárás, hogy segítségre van szükség, de
„mi kell erősek legyünk, hogy fejlődjünk”. A
városvezetés, a miniszter közbenjárását kér
te, hogy az építkezéssel járó engedélyeztetési
eljárások leegyszerűsödjenek. Kormánytá
mogatásra már nem számíthatunk ebben a
kormányzati ciklusban, jelentette ki Korodi.
Azt tanácsolta, hogy tartsunk szorosabb kap
csolatot Csíkszeredával, illetve a megyei ve
zetéssel. Ez helytálló javaslat. Reméljük, az új
városvezetés dinamikusabb és hatékonyabb
lesz. 			
Farkas Aladár

Leáldozóban az állatte
nyésztés Borszéken
A szarvasmarha tenyésztők kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Valamikor
több mint 400 szarvasmarha legelt a város három legelőjén. Mára alig maradt
negyven. Az okokat lehet keresni. Már rég nem kifizetődő az állattartás. Alacsony
a felvásárlási ár, sok vesződéssel jár az állattartás, hiszen nem lehet szabadnapot
adni nekik. Rendszeres és következetes odafigyelést igényelnek. Az idei pásztor
választásra már nem került sor, mert oly kevés állat maradt, hogy nem bír eltarta
ni egy pásztort sem. A tejbegyűjtő központot már évekkel ezelőtt felszámolták. Az
európai uniós csatlakozást követően nehezebb a helyzetük, annak ellenére, hogy
kapják illetve kaphatják a mezőgazdasági támogatást. Ők a csatlakozás első vesz
tesei. Nem tagjuk egyetlen termelési és értékesítési szövetkezetnek, egyesületnek.
Hiába cserélték le állataikat, fajtehenekre, helyzetük kilátástalan. Lassan már csak
hobbi szinten foglalkoznak állattartással. Már jó néhány éve a fű a lábán marad,
nem kaszálják le a belterületeket sem. Régebb a parkok kaszálásáért közelharc
volt, ma nem kell senkinek. Siralmas és elgondolkoztató helyzet, amin el kellene
gondolkoznia az új városvezetésnek is.
Farkas Aladár
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Csaba Királyfi Nyomdokain

Vadász Szatmári István a gyergyószentmiklósi Gyerekek Klubja igazgatója
kezdeményezésére és az ő szervezésében
került sor az Első Székelyföldi Rovásíró
Versenyre. A két napos rendezvényen 5 is
kola 25 tanulója vett részt. A verseny négy
próbából állt: 1. átírás rovásból-latin be
tűkre, 2. átírás latin betűs szöveg-rovás be
tűs szövegre, 3. rovásemlékek felismerése,

és 4. rovásírásos szöveg olvasása. Az egyé
ni összetettben az első két helyezést a Kós
Károly és a Vaskertes Iskola tanulói nyer
ték, a harmadik, pedig Papp Renáta bor
széki tanuló lett. Délután a csapatok a vá
rosban rovásírásos reklámokat készítettek,
amelyek a hét folyamán ki lesznek téve az
illető üzlet kirakatába. Este főzőversenyen
mérték össze tudásukat. Minden csapat a

Wass Albert emlékév

Wass Albert: Csaba

Ez a regény az 1918-as hatalomváltás
évében zajlik. Főszereplője a 18 éves Fileki
Ferkó, aki magányos de megpróbál megbir
kózni maradék birtokával. Nehezen tud bele
illeszkedni az új környezetbe, ugyanis kény
szerűségből el kell költözzenek kolozsvári
lakásukból, hogy kivágják apja erdejét, majd
apja halála után vezetnie kell a gazdaságot.
Ferkó kedvenc gyerekkori meséjét, a Csaba
királyfit eleveníti fel. Azt sugallja, hogy vár
juk a csillagfényes úton mindig visszatérő
örök feltámadást, Csabát. A főszereplő nem
csatákat nyer meg népének, hanem sokkal
hétköznapibb dolgokat művel: a régi dülede
ző iskola helyett másat épít. Maga veszi kezé
be az ásót és a kőműveskanalat, és vállvetve
dolgozik a falusiakkal, a szükséges fát ingyen
adja erdejéből. Rendszeresen törődik a Me
zőségi magyarok gondjaival, tanáccsal látja
el őket. De a benne rekedt szomorúságot,
sem a csók, sem az ölelés nem oldja. Anuca

a román tanítónő szerelmes belé, de Ferkó
nem igazán viszonozza. Nem annyira moz
galmas, mint a többi regénye, de egy realista
képet fest a kisebbségi sorsról, amivel meg
kell küzdenie a hazát vesztett népnek. Nem
könnyű. Az írónak sikerül a jellemábrázo
lás minden egyes szereplő esetében. A nagy
erdélyi forduló első éveinek regénye. Arra
bíztat, hogy higgyünk a regében, higgyünk
Csabában, higgyünk önmagunkban. Az író
látnoki módon megjósolja az Európai Uni
ót: „Minden nép maga fogja sorsát intézni,
mert ez az igazság, és egy nagy szövetségben
lesznek mindannyian. Összefognak a Duna
kis nemzetei. Lesz egy nagy közös ország.
Megszűnnek a határok, a vámok, minden.
Egyforma pénz lesz a világon. Katonaság
sem kell…” Érdemes megszívlelni mondan
dóját: „Összetartással, békességgel, munká
val és igazsággal meggyőzni minden vesze
delmet.”
Farkas Aladár

versenyre való benevezést egy sajátos re
cepttel végezte, amelyet rovásírással írt.
Azt kellett elkészítenie egy szabad tűzhe
lyen. A zsűri értékelése szerint ízletes, fi
nom ételek készültek. Vacsora után a Hó
virág Együttes tagjai népi táncokat taní
tottak a résztvevőknek. Az est fénypontját
az alfalvi falunapokon fellépő Neoton Fa
mília koncertjén való részvétel jelentette.
Jó volt újra látni és hallani Csepregi Évát
ás társait. Igazi élményt jelentett mind
nyájunknak. Vasárnap délelőtt városné
zés volt, a Tarisznyás Márton Múzeumban
megtekintettük a Tászok- tetői rovott kö
veket, amelyeken rengeteg rovásos elem
található. A gyerekek örömmel tekintették
meg a Népviselet a Gyergyói medencében,
című kiállítást, illetve Karácsony János ki
állított képeit. Azután az örmény katolikus
templom megtekintése következett, amely
a szép, díszített szobraival, festményeivel
keltette fel a gyerekek érdeklődését. Ebéd
után került sor az eredményhirdetésre és
díjkiosztásra. Minden résztvevő valami
lyen próbában jeleskedett, tehát díjat is ka
pott, könyv és oklevél formájában. Az első
három helyezett, pedig serleget is kapott.
Szép és tartalmas találkozó volt, reméljük
lesz még folytatása. Köszönet a szervezők
nek, a házigazdáknak ezért a szép rendez
vényért. 			
Farkas Aladár

Irodalmi alkotó
verseny Borszéken

A borszéki Zimmethausen Iskolaköz
pont az idén is megszervezte a már hagyomá
nyos Ion Creanga irodalmi alkotó versenyt.
Az 5. alkalommal megrendezett vetélkedőre
három megye (Maros, Neamt és Hargita) 11
iskolájából 75 tanuló nevezett be.
A téma: szabad fogalmazás Ion
Creangaról. Az eredmények: V. osztály: 1.
Baki Henrietta-Ildikó, Szászrégenből (Sz.),
2. Péter Edina, Borszék (B.), 3. Farkas Edi
na (Sz.). A VI. osztályosok rangsora: 1. Nagy
Bernadette, Maroshévíz (M.), 2. Rácz Rebeka
(B.), 3. Ladó Tihamér (M.). A VII. osztályo
sok legjobbjai: 1. Kis Tímea (B.), 2. Lőrincz
Linda (B.), 3. Csíki Dorottya (M.). A VIII.
osztályosok dobogósai: 1. Nagy Enikő (R.),
2. Lázár Adrea-Beáta (M.), 3. Bende Rená
ta Andrea (M.) és Ambrus Lehel Pál (B.).
Helyszűke miatt nem közlöm a román ta
gozat eredményeit. A verseny jó szervezése
a román irodalom és nyelvszakos kollégák
munkáját dicséri (Boronea Bianca és Hangan
Daniela).			
Farkas Aladár

6. oldal
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Az élet vize

A víz szerepe az élet, a termé
kenység, a megújulás menetében a
primitív embert arra a meggyőző
désre vezette, hogy az élet egy fel
tétele, a víz, természetfölötti erők
kel rendelkezik, ezért istennel van
kapcsolatban, ha ugyan nem maga
is istenség.
Az istenség lényegi jegyeivel
fölruházott víz már az antik kultú
rában a folyékony ősállapotból való
fokozatos létté válásnak jelképévé
lett. Mivel istenek származtak be
lőle, és istenek lakóhelye, kiemelt
tisztelet övezte. Egyes források, ta
vak, folyószakaszok kultikus köz
ponttá, áldozati helyekké váltak,
ahol a közösség vízrítusai játszód
tak le. A beavató, megújító, gyógyí
tó rítusok nagy része a vízben való
alámerüléshez kötődött. Az ősi fel
fogásban az alámerülés az élet előt
ti állapotokhoz való visszatérés jele,

a vízből való kilépés az újjászületés
teremtő aktusát jelképezi.
A Genezisben (is) ezt olvas
suk: ...” sötétség vala a mélység
színén is az Isten lelke lebeg vala
a vizek felett” ...Megtaláljuk a Mó
zes sziklából fakasztott, életet adó
forrásában vagy a prófétai könyvek
csodás gyógyulásaiban. Ugyancsak
vízben, a Jordán vizében játszódott
le a kereszténység jelképi ősgesz
tusa, a megkeresztelkedés Jézus és
Keresztelő Szent János újszövetségi
szellemének megfelelő újjászületé
se, vízbemerülés révén.
Az Újszövetség könyveinek
számtalan vízhez kötődő szimbo
likus mozzanata az ősi képzetek
szívós továbbéléséről tanúskodik.
A teológiai értelmezés a kezdetben
mágikus értékű vizet misztikus
erők hordozójaként láttatja anél
kül, hogy az eredeti, újító, tisztító,

gyógyító, életadó képességén vál
toztatott volna. Sőt, a Krisztusban
élő számára örök életet adóvá fo
kozta. Az életet adó, életet meg
újító, az életbe visszavivő víz AZ
ÉLET VIZE.
Leggyakrabban az emberiség
mitikus emlékeit jól megőrző folk
lórműfajokban: mese, monda, rege
anyagában maradt fenn a nyoma.
Átkerült az irodalomba is, ahogy
a János vitéz Iluskájának élet vizé
ből való feltámadása, vagy Rózsa és
Ibolya varázserejű kerek tava s ab
ból kerekedő aranykarimájú fellege
mutatja. A víznek ilyen funkciója
az emberiség közös szellemi élmé
nyeként mélyen belevésődött a né
pi tudatba. Ám a tudat alatti régi
ókba is, ahonnét már csak álmok,
jelenések, látomások formájában
vetülhet ki.
Ballai Erzsébet
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A rovásírók országos se
regszemléje
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Szaggatottan
–Rékának és Csongornak–
Meghalni minden
minden éjjel és
újból feltámadni
leülni kőre, padra
s fel-felugorva elérni

Y
Szamosújvár szervezte az
idei, immár 9. alkalommal sor
ra kerülő országos rovásíró ver
senyt, amelyen kilenc megye 23
település legjobbjai mérték össze
tudásukat. Megyénket három
város képviselte: Csíkszereda,
Gyergyószentmiklós és Borszék.
A feladat rovásírásos szöveg átírá
sa latinbetűre, és fordítva, illetve
számrovás. A borszéki lányok kö
zül Papp Renáta ötödikes újonc
negyedik lett, a B. kategóriában,
és ott lehet a budapesti Kárpátmedencei megmérettetésen. A
botrovásban Szőcs Paula, illetve
Balázs Beáta II. és III. helyen vé
geztek. A két és félnapos rendez
vény gazdag programot ajánlott
a résztvevőknek. A tulajdonkép
peni versenyen kívül, betekintést
nyerhettek különböző kézműves

műhelyfoglalkozásokba. A Sóvi
rág együttes jóvoltából népi tán
cokat tanulhattak és a Táncház
keretében, rophatták a táncot.
Megemlékeztünk a cserkészek
védőszentjéről, Sárkányölő Szent
Györgyről, megkoszorúztuk em
lékművét. Két, új rováskönyv
bemutatóján is részt vettünk.
Zomoráné Cseh Márta dési ro
vásoktató és kutató ismertette leg
újabb könyvét: Dési rovásemlékek,
illetve Barabási Enikő a bolognai
rovásemlékekről írt tanulmányát
ismertette. Este filmklub és gitár
klub keretében szórakozhattak.
Bekapcsolódtunk a Szamos part
takarításába is. Több zsák sze
metet sikerült összegyűjteni. A
vasárnapi szabadtéri ökumeni
kus istentisztelet után városnézés
következett. Az érdeklődők részt
vehettek a rovásoktatók képzé
sén, ahol magyarországi és romá
niai rovásoktatók és kutatók tar

hangban
naponta
havonta
zsámolyra

A Holdat
lenyelni követ, könnyet
sósan
félni a félelemtől
vasárnap
és hétfőn újra élni
szaggatottan
majd felfutni a lejtőn
hajnalonta
s élve élni a halált
beugróval
hogy szerelmed hal(l)jon
hajoljon
a boldog vég kezdetén a
csillagokba.
Borszék, 2008 május 22-27
Pethő László

tottak értékes előadásokat. Rumi
Tamás budapesti rovásszakértő a
Csepregiek Fekete Kövéről érteke
zett, míg a szintén budapesti Zá
honyi András a Székely-magyar
rovásírásos emlékeket ismertette.
Vadász Szatmári István a konk
rét gyakorlati rovásoktatási mód
szerekről értekezett. Utána kerek
asztal megbeszélés következett a
rovásoktatás hatékony módsze
reiről. Rangos rendezvénysorozat
részesei voltunk, ahol sok új dol
got tanulhattunk. Farkas Aladár

Y
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Informaţii de stare civilă

Eredményes évet zártak a
Zöld Szívesek

Születés – Naşteri
Straff Leonard Levente
Bereczki Alexandru Ionel
Mihály Zsófia 			
Cătană Aurel Gabriel 		
Gabor Olimpia 		
Ţepeş Focşa Raul 		
Timariu Ianis Matei 		
Vild Norbert Krisztián 	
Zaur Alexandru Sorina 	

2007. XII. 14.
2008. I. 28.
2008. II. 9.
2008. III. 21.
2008. III. 18.
2008. III. 28.
2008. IV. 2.
2008. V. 5.
2008. III. 19.

Házasság – Căsătorii
Siklódi Csaba – Potra Izabella
				
2008. III. 8.
Straff Zoltán – Nagy Ingrid Krisztina
				
2008. V. 4.
Chisluca Ioan-Florin – Puskás Elisabeta Erika 	
				
2008. V. 10.
Vild János Tihamér – Czikó Tünde Mária
				
2008. V. 10.
Pethő Csongor Levente – Kolbert Réka
				
2008. V. 24.
Fazakas Róbert Pál – Tankó Réka Enikő
				
2008. VI. 7.
Gabor Olimpiu-Onoriu – Ducu Ionela Geanina 	
				
2008. VI. 14.
Elhalálozás – Decese
Vild András 		
1917. II. 12. – 2008. I. 24.
Lakatos Jolán	 	
1937. VII. 12. – 2008. II. 10.
Karancsi Mária 	
1926. IX. 8. – 2008. III. 10.
Răucescu Ana 		
1923. VIII. 1. – 2008. III. 18.
Laczkó-Zsiga Julianna 	
1923. IX. 24. – 	
				
2008. IV. 17.
Fazakas Gyula 	
1933. IX. 3.- 2008. V. 4.
Szőcs Anna 		
1932. VIII. 26. – 2008. V. 12.
Gál József 		
1929. XI. 18. – 2008. V. 25.
Dumitrescu Maria 	 1939. III. 14. – 2008. VI. 10.
Szabó Rozália 	
1914. VIII. 31. – 2008. VI. 12.
Márkos István 	
1968. II. 15. – 2008. VI. 15.

Szombaton, gyönyörű időben évzáró portyát szerveztek
a borszéki Zöld Szívesek. A környezetvédő kör még a ’90es években alakult, majd csatlakozott a székelyudvarhelyen
létesült Székelyföldi Zöld Szíves Ághoz, amely gyakorlati
lag lefedi a három székelyföldi megye környezetnevelő te
vékenységét az általános iskolák szintjén. A szervezetnek
van egy negyedévente megjelenő hírleve, a Pásztortáska,
amely eljut a Zöld Szíves csoportok minden egyes tagjá
hoz. Ebben a tanévben, Balla Ede a szervezet elnöke havi
rendszerességgel tartott vetítéses előadást a gyerekeknek.
A mostani évzáró portya pedig terepgyakorlat volt, ame
lyen részt vett 39 tagja a borszéki csoportnak. Felkeresték
a borvízkutakat, parkokat, sétányokat, barlangokat. Össze
szedték az útjukba kerülő szemetet. A hazulról hozott ele
mózsiát a Pierre Curie forrásnál fogyasztották el, utána
egy vetélkedőn bizonyították környezetvédelmi ismere
teiket. A legügyesebbek jutalomként Balla Edétől kaptak
egy-egy példányt a Természet- Búvár környezetbarát öko
lógiai magazinból. Kellemes volt ez az együtt töltött öko
nap. Reméljük, hogy a következő tanévben még több ta
nuló kapcsolódik ehhez a mozgalomhoz.
Farkas Aladár

Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

