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Szeptember 5-én került sor a havi rendes 
tanácsülésre. A költségvetés- kiigazítás tet-
te ennyire sürgőssé ezt az ülést. Örvendetes 
dolog, hogy az iskola kapott 100 ezer lej tá-
mogatást kormányprogramból. Az összeg cél-
irányosan tetőcserére van kiutalva. Nagyon 
is időszerű ez a munkálat, mert nemcsak a 
cserepek öregedtek meg, hanem a szarufák 
is elkorhadtak. Több mint 35 évvel ezelőtt ké-
szült ez a tető, és már kikezdte az idő vasfoga. 
A 2007-es év beruházási terve is módosul. A 
Borvíz Múzeum építésének felgyorsítása érde-
kében pénzt kell átirányozni, mert közmun-
kából nem épül meg. Arról is szó esett, hogy 
bár egy utcát fel kellene újítani ezen az őszön, 
mert a Sípályára kiutalt pénzt nem lehet az 
idén elkölteni.

A Napozó kőbánya felőli sarkában van 
egy lápfürdőnek nevezett forrás. Évtizedekkel 
ezelőtt strandot akartak létesíteni, de a forrás 
hozama ezt nem tette lehetővé. A mostani ja-
vaslat értelmében elvezetnék a vizét a barlan-
gokhoz vezető ösvények szétágazásához, ahol 
pihenőhelyet alakítanának ki, és a megfáradt 
vendégek egy pohár borvízzel enyhíthetik 
szomjukat.

Örvendetes hír, hogy a 20, fiataloknak 
szánt lakrész mellett az RMDSz kezdeménye-
zésére 32 lakrész épül azon személyek szá-
mára, akiket államosított lakásokból kilakol-
tattak vagy kilakoltatnak. Mindkét tömbház 
Alsóborszéken fog megépülni a Hévízi úton, 
a meglévő panel lakások mellett. Hasonlóan 
jó hír, hogy Felsőborszéken a Virágház mel-

lett jövőre tíz parcella kerül kiosztásra épít-
kezni óhajtó fiatalok között.

A nyár eleji vihar okozta széldöntés kárt 
okozott a város erdejében is. Ennek a 811 köb-
méter fának az eladásáról, illetve a kikiáltási 
árról döntött a testület. A fa minőségétől füg-
gően az irányár 35-100 lej/ köbméter, plusz 
értéktöbbleti adó.

Az augusztusi Szent István Nap megün-
neplésére több meghívás is érkezett magyar-
országi testvértelepüléseinktől. A fonyódi és 
zákányszéki meghívást fogadtuk el. A résztve-
vők: Vaida Valentin, Máthé Loránd és Farkas 
Aladár beszámoltak a testületnek a testvértele-
püléseken tett látogatásukról.

A Tanács egy határozattervezetet nem 
fogadott el, mert egy olyan ingatlan bérbeadá-
sáról szólt, ami nem a város tulajdona. A volt 
Erdészeti Hivatal bérbe adta szolgálati- illet-
ve szükséglakás címen felszabadult irodáit. 
Lévén, hogy ez az épület nem az önkormány-
zat tulajdona, visszautaltuk az Erdészetnek a 
kérések orvoslását.

Vaida Valentin  polgármester értékelte 
az idei Borszéki Napokat és megköszönte a 
támogatók segítségét. Szerinte is sikeres ren-
dezvénysorozat szervezői voltunk.

Szóba került a szemétszállítás privatizá-
lása, lévén, hogy a városnak veszteséges ez a 
szolgáltatás. Egy csíkszeredai cég jelentkezett 
erre a tevékenységre, aki elszállítaná a szeme-
tet a városból. Lehet, hogy több pénzért mint 
most. Érdemes véleményt nyilvánítani, mi a 
lakosság véleménye erről?    Farkas Aladár

A szeptemberi 
tanácsülésről

Hajnal
Az éjszakák a démonok tanyái,
búvóhelyük köd, árnyék, bokor.
A reggelekre gondolok, ha fáj is,
bár jól tudom, reménységem botor.

Halálból, éjből, antik alvilágból
feléd indulnék ólmos álmokon.
Iránytű lennék, mely téged betájol,
Aurórával szép, magyar rokon.

Istennek vagy te fényes pillantása.
Hajnal, kit vár az ébredő Nyugat.
Szépséged báj és ifjúság varázsa,

nem pirkadattal játszó, tűnő hangulat.
Ígéret, mit beválthat még az élet.
Számomra csak: ki nem mondott ígéret.

Kamenitzky Antal    2007.okt.6.

 

Mindig szíven talál
A hajnalok most tejfehérek,
a délelőtt egy felszálló fohász,
az ősz az erdő ékszerésze,
a tisztás nagy, nehéz aranybrokát,

mert itt az ősz s arany levéllel
fizetne koldust, pénztelen királyt,
derék öreg, kevélyen lépdel,
fel-felkacag és lány után kiált,

de fák homályán fájó csend ül
istenvárón a törzsek oszlopán,
madár motoz, egy hang se csendül,
a néma erdő fülledt, termopán,

a hold a hegyről száll a fákra,
nehézkes, bánatos, ezüst madár.
Bánatnak, kedvnek nagy az ára,
ha jő, a szürkület szíven talál.

Kamenitzky Antal    2007.szept.30.

Ára: 1 lej
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Mindenszentek-
halottak napja

Szeptember 8-13 között egy hét fős 
csapat érkezett városunkba, egy nemzet-
közi csereprogram keretében. Fonyód 
volt az első magyarországi település, aki 
felkereste a ’89-es rendszerváltás után 
városunkat. Könyveket, játékokat, didak-
tikai anyagokat hoztak iskolánknak. Rá 
egy pár hónapra egy autóbusznyi gyerek 
látogatott el hozzánk, amit mi a húsvéti 
vakációban viszonoztunk. Gyakorlatilag 
ettől a pillanattól él ez a cserekapcsolat. 
Több évben, több csoport gyerek nyaralt 
a Balaton parton. Azóta is majdnem min-
den évben gyerekek jönnek, illetve men-
nek egy hétre nyaralni a testvér-telepü-
lésre. Ismerkednek a település múltjával, 
jelenével. A mostani csoport is bebaran-
golta Borszéket és környékét. Ellátogat-
tak a Gyilkos tóhoz, a Békási szoroshoz, 
Parajdra, Szovátára, Farkaslakára. Lévén, 
hogy az elszállásolás magánházaknál tör-
tént, összebarátkoztak a szállásadókkal. 
Ezek a személyes kapcsolatok tovább 
élnek éveken át, és felnőtt korukban is 
visszatérnek kedves helyükre. Jó volt új-
ra együtt lenni velük. 

Farkas Aladár

Fonyódiak 
Borszéken egy 
csereprogram 
keretében

Mindenszentek és halottak napja 
(nov. 1-2) a halottakra való emlékezés ün-
nepe. Az 1. századtól kezdődően novem-
ber elsejét szentelte az egyház a halottak 
emlékére. Odilo apát 998-ban a Szent Be-
nedek rend minden zárdájában imákat és 
ünnepélyes miseáldozatokat rendelt e nap-
ra. E vallásgyakorlatot később a pápák az 
egész keresztény egyházra kiterjesztették. 
Az ünnep előestéjén, a „halottak estéjén” 
a templomban felállított gyászravatal, a 
„thumba” mellett a holtak „vecsernyéjét” 
végezték. A szentbeszéd közben megkon-
dultak a harangok, majd a hozzátartozók 
a kegyelet virágait tűzték az elhunytak 
sírjára. Másnap, a halottak napján volt az 

ünnepélyes szentmise mélyen megrendí-
tő gyászénekekkel. […]

Mindkét napot a néphagyományban 
számos hiedelem övezi. A néphit szerint 
ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért 
régen sokfelé számukra is megterítettek, 
kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. 
Egyes vidékeken a temetőbe vitték az 
ételt, és a sírokra helyeztek belőle, a ma-
radékot pedig a koldusoknak osztották 
[…]

Sokfelé úgy tartották, hogy a min-
denszentek és halottak közti éjszakán a 
holtak miséznek a templomban, és amíg 
a harang szól, hazalátogatnak szétnézni. 
Ezért minden helyiségben lámpát gyúj-
tottak, hogy az elhunytak eligazodjanak 
a házban. Erre a hétre munkatilalom is 
vonatkozott. Nem volt szabad mosni, me-
szelni, a földeken dolgozni, mert mindez 
bajt hozhat a ház népére. E hiedelmek ma 
már kiveszőben vannak, de mindkét nap 
városon és falun benépesülnek a temetők, 
s a virággal borított hantokat körülállják 
a távolra szakadt hozzátartozók is. Haza-
hívja őket a szülőföld, az ősök, a család-
tagok sírja, s a sápadt kis gyertyafények 
körül ima és énekfoszlányok szállnak.

Részlet Gaál Anikó: Ünnepnapok-hagyomá-
nyok adventtől-adventig c. könyvéből 

Ezer évvel ezelőtt született Szent Imre herceg

A Források augusztusi szá-
mában ismertettük Szent István 
király intelmeit Imre herceg fiá-
hoz. Ma felidézzük Imre herceg 
személyiségét.

A Kárpát-medence valameny-
nyi, a herceg nevét viselő települé-
sen adóztak a nagy előd előtt. A 
visszaemlékezés aktualitását növe-
li az a tény, hogy szeptemberben 
halt meg.

Székesfehérvárott született, 
1000-1007 között, de valószínű 
1007-ben. Apja I. István és anyja 
Gizella fiaként. Oktatását Gellért 
püspökre bízták, aki 7 éven keresz-
tül tanította. 15 éves korától apja 
mellett nevelkedett, ahol elsajátí-
totta az államirányítást, a hadve-
zérséget és a diplomáciát. Imre a 

20-as évek végén elkerült otthon-
ról és elfoglalta a kor szokásának 
megfelelően, az őt megillető dukát-
tust, valószínű a bihari dukáttust. 
Vadászat közben egy vadkan halá-
ra sebezte és 1031. szeptember 2-
án belehalt sérüléseibe. Halála va-
lószínűsíthető helyén, az Igfon- er-
dőben a XI-XII. században apátsá-
got létesítettek. VII. Gergely pápa 
1083-ban szentté avatta I. István-
nal és Gellért püspökkel együtt.

Ma több település őrzi nevét 
a Kárpát- medencében, de a szű-
kebb Hargita megyében is. Az if-
júság védőszentje. Templomunk 
egyik oltárát díszíti egy egész ala-
kos Szent Imre szobor. Őrizzük 
emlékét kellő tisztelettel. 

Összeállította, Farkas Aladár
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Jelenlegi formájában elfogadhatatlan 
számunkra. Továbbra sincs remény arra, 
hogy a történelem tantervek és tanköny-
vek reálisan tükrözzék a Romániában 
élő nemzeti kisebbségek történelmét és 
hagyományait... Sőt visszalépés a mosta-
ni törvényhez képest (84/1995), mert a 
kisebbségek történelmét ki akarják von-
ni a mostani tantervből. Úgyszintén a 
kisebbségek zeneoktatása végett sajátos 
tantervet és tankönyvet kellett volna jó-
váhagyni, de ez már nem szerepel az új, 
módosított tervezetben. Nem került be 
a tervezetbe az a javaslat sem, hogy „bár-
mely román állampolgár anyanyelvétől 
függetlenül, és attól függetlenül, hogy mi-
lyen nyelven tanul, beiratkozhat akár a 
román, akár a kisebbségek nyelvén folyta-

tott oktatási formába”. Ez azt jelenti, hogy 
román gyerek, nem iratkozhat magyar 
osztályba. Nem szerepel a törvényterve-
zetben az sem, hogy biztosított a tanulók 
számára a lehetőség, hogy azon a nyelven 
vizsgázzanak, amelyen tanultak. Továbbá 
nem teszik lehetővé a pedagógusoknak, 
hogy anyanyelvükön képezzék magukat. 
Ami ennél is égbekiáltóbb: a kisebbségek 
nyelvén oktató iskolák igazgatói a ver-
senyvizsga előtt román és magyar nyel-
ven kompetenciavizsgát kell tegyenek. 
Továbbra sem akarják elfogadni, hogy a 
magyar gyerekeknek a román nyelv nem 
anyanyelv. Értelemszerűen ezt sajátos tan-
terv, tankönyv és módszerek segítségével 
kell tanítani.

Az új tanév

Cserkész évadkezdő 
portya

Az új tanügyi törvénytervezetről

A borszéki oktatás alig 155 éves. 
Mi ez az alfalvi 410 évvel szem-
ben? No de az vigasztaljon, hogy 
amíg Alfalu a gyergyói medence 
legrégibb települése, Borszék törté-
nete alig kétszáz egynéhány éves. 
Az oktatás keretében szakoktatá-
sunk alig három évtizedes múltra 
tekint vissza. Kezdetben mechani-
ka-, majd közétkeztetés szakok vol-
tak. De a bányászat virágkorában 
(1986/87) bányalakatos szakot is 
működtettünk. A rendszerváltás 
után a lányok varrni tanultak, a 
fiúk pedig az építész szakot ( kő-
műves, ács, mázoló) sajátították el. 
1998-tól közétkeztetési és turiszti-
kai profilt vezettünk be, remélve, 
hogy az idegenforgalom fellendül  
településünkön, és szükség lesz 
ezekre a mesterségekre. A remény 
maradt, de az idéntől, kérésünkre 
új szakot engedélyezett a Minisz-
térium: szállodai dolgozókat képe-
zünk a leendő szállodáknak, pan-
zióknak. Egy magyarországi cég 
neki is fogott egy négycsillagos 
gyógyszálloda építésének, amely 
két év alatt elkészül(het) és akkor-
ra már kész szakember gárdával lát-
juk el őket. Állandóan próbálunk 
a piac szükségleteinek megfelelni, 
kiindulva a város szükségleteiből 
és a végzős tanulóink továbbtanu-
lási óhajából. A szakiskola elvégzé-
se után itt, helyben folytathatják 
tanulmányaikat, és leérettségizhet-
nek, megkímélve a szülőket egy 
rakás plusz kiadástól. Reméljük, 
egyre többen figyelnek fel erre a 
lehetőségre, és élnek is vele.  

Farkas Aladár

Új arcélű 
osztály 
iskolánkban

Az új tanév kezdeti gondjai- ba-
jai után beindult a cserkész év is. 
Túl a tagtoborzáson, és más szer-
vezési teendőken (őrsök és rajok 
véglegesítése) megszerveztük az el-
ső csapatportyát. Reggel 9 órakor 
izgatottan gyülekeztek az iskola 
előtt az újoncok, meg a cserkészek, 
hátizsákkal, esőkabáttal, meg a ki-
ránduláshoz szükséges kellékek-
kel. Az úti cél a Nagybükkhavas 
volt.  A Hétvezér sétányon meg-
álltunk az épülő Borvíz Múzeum-
nál, amely újra jó ütemben halad, 
van remény, hogy még ebben az 
évben befejezik. Következő meg-
állónk a nem épülő négycsillagos 
gyógyszálló volt, ahol sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy az elmúlt hó-
napokban nem történt semmi. Ez 
elszomorít mindnyájunkat, mert 
nagy reményeket fűztünk ehhez 
a beruházáshoz. A Nagymezőt 
elhagyva a Kerekgödör felé vet-
tük utunkat, megpihenve az Ilia 

tanyánál. Innen gombászva halad-
tunk a Kisbükkhavas felé. Lehet, 
hogy ez volt az utolsó gombászó 
hétvége? A Kisbükkhavason is el-
időztünk egy keveset, de a csapat 
már nagyon nyűgös volt, mert 
kezdtek megéhezni. Ezért egy kis 
pihenő után továbbindultunk a 
Nagybükkhavasra. Itt is elégtétel-
lel tapasztaltuk, hogy a Menedék-
ház átépítése jó ütemben halad. 
Sajnos a sűrű köd miatt nem tud-
tunk gyönyörködni a táj szépségé-
ben. Tüzet gyújtottunk egy elha-
gyott esztenaházban. Megsütöttük 
a felcsomagolt sütnivalót, utána 
egy kis játék következett, amit a 
havas eső szakított félbe. Így a cser-
készek nagy bánatára valamivel 
hamarabb hazaindultunk, mint 
terveztük. De így is szép volt, és jó 
volt, mert összerázta egy kicsit az 
új cserkészeket a régiekkel.  

Farkas Aladár
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Arad, a magyar Golgota

Borszéken október 5-én került 
sor az aradi vértanúk kivégzésé-
nek 158. évfordulója emlékére 
szervezett megemlékezésre. Az 
előző évekhez hasonlóan, az idén 
is két helyszínen zajlottak a meg-
emlékezések. Délben 12 órakor a 

Zimmethauesen Iskolaközpont-
ban, Ballai Ezsébet tanárnő vezeté-
sével a tanulók bemutatták „Arad, 
a magyar Golgota” c. nagysikerű 
műsort. A zenés-táncos összeállí-
tás lenyűgözte a jelenlévő gyereke-
ket, pedagógusokat  és szülőket.

Délután 5 órakor Alsóbor-
széken, az Emlékparkban, jó mete-
orológiai viszonyok mellett zajlott 
a megemlékezés. A rendezvényt az 
RMDSz elnöke nyitotta meg, beszé-
de mentes volt az aktuálpolitikai 
felhangoktól., csupán a ’48-as tá-
bornokok áldozatkészségét ecse-
telte. A himnusz eléneklése után 
Bayja Etelka felidézte a vértanúk 
utolsó napjait. A megemlékezés 
kultúrműsorral folytatódott, majd 
a kegyelet koszorúit helyezték el 
az Emlékmű  48/49-es emlékpla-
kettjénél, valamint a Kossuth kop-
jafánál. Az emlékmű talapzatára 
helyezett 13 égő gyertya  a már-
tírhősök emlékéért lobogott. Kö-
szönet a résztvevőknek, a műsort 
bemutató tanulóknak, és az őket 
felkészítő tanárnőnek. Kár, hogy 
ilyen kevesen értékelik ezeket az 
erőfeszítéseket, és ilyen kevesen 
akarnak emlékezni hőseinkre, vér-
zivataros múltunkra.

Farkas Aladár

Árpád éve (907-2007)

A nemrég ünnepelt Szent István 
királyunk kapcsán szó esett Árpád fe-
jedelemről is. Jogosan, hiszen a Ma-

gyar Birodalom megteremtője volt. 
Túl keveset beszélünk róla, holott 
a pozsonyi csata hőse, és sajnos ál-
dozata is. Itt esett el három fiával 
együtt (Tarhos, Üllő és Juta). Az tör-
tént, hogy Lajos király az egyesült 
német-római seregek parancsnoka 
támadást indított Árpád népe el-
len, azzal a nem titkolt szándékkal, 
hogy kiirtsa a magyarokat. Erre az 
ütközetre Pozsonynál került sor 
907 júliusában, ahol Árpád serege 
győzedelmeskedett, és ezzel meg-
teremtette végérvényesen az erős 
Magyar Birodalmat. A németek jó 
száz évig nem merték háborgatni 
Magyarországot. E rövid megemlé-
kezés célja, hogy a méltatlan feledés 
fátylát lerántsa nemzetünk lelkiis-

meretéről, és jusson eszünkbe, hogy 
1100 évvel ezelőtt Árpád atyánk és 
40 ezer hősi harcosa félelmet nem 
ismerve harcolt a közel kétszázez-
res német-bajor zsoldosok ellen, 
mígnem legyőzték, megsemmisí-
tették őket. Árpád igazi hadvezér 
volt, katonai zseni, aki véghezvitte a 
honfoglalást, győzelmet győzelemre 
halmozott. Általa vagyunk itt a Kár-
pát- medencében.

Augusztus 20-án az ópuszta-
szeri Árpád szobor talapzatánál 
hallgattam meghatódva a díszszó-
nokokat és arra gondoltam, hogy 
vajon otthon valaki megemlékezik-
e Árpád atyánkról. Ha nem, akkor 
megtettem én, itt és most.

Farkas Aladár
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 A magyarok házaihoz már a 
honfoglalás előttől hozzátartozott 
a kemence. A hideg telű kelet-eu-
rópai pusztaságokon nélküle alig-
ha alakulhatott volna ki állandó 
lakhely. Minden olyan nép, amely 
a Kárpátoktól keletre élt, használ-
ni kényszerült. Az eredetileg kő-, 
majd fa-, sövényvázra tapasztott 
sárépítmény nagy mennyiségű hőt 
tárolt a benne égő tűz melegétől, 
amit a láng elhamvadtával órákig 
sugárzott ki magából. A kemence 
fűtő-, főző-, sütő-, szárító-alkal-
matosság volt. Amellett izzasztó 
fürdőként is használták a gyógyí-
tás céljából. A középkor végéig 
mindenütt belsőfűtésűek voltak 
a kemencék, a szobába nyílott a 
szájuk. Füstjük is a tüzelőnyíláson 
át oda jutott vissza, csak hosszas 
szellőztetéssel füstetlenítették a há-
zat (7-8. századból tártak fel ilyen 
házakat).

 A középkor nagy vívmánya 
volt az Alpok vidékén a kemence-
építés új módja. A kemencéket cse-
répedények boltozatából állították 
össze. A melegítendő helyiséget 
füsttelenné tették azzal, hogy a 

szomszéd helyiségből vagy a sza-
badból fűtötték a kályha-kemen-
cét. 

 Maga a kályha szó is sajátos 
művelődéstörténeti fejlődésvona-
lat érzékeltet. Hozzánk a német 
nyelv használatával került, Kachel 
szó hátterében a caccalus latin 
tárgynév szerepel. Hazánkban a 
kályhafűtés az ország középső te-
rületén a parasztság széles töme-
génél a 15. sz. végétől terjedt el. 
Lakáskultúránkban a korai közép-
kori kemencehasználat és késő kö-
zépkori kályhaépítés jelzi a kettős 
kötődést. 

 Sajátos helyzetben voltak az er-
dőtlenné váló vidékek. Ahol nem 
volt elegendő a fa, ott a nád, sás, 
szalma korlátlanul rendelkezésre 
állt, ám ezeknél nagyobb tűzterű 
fűtőalkalmatosságokra volt szük-
ség, hiszen ezek nagy lánggal ég-
tek, több salak maradt utánuk. A 
falusi nép nagy leleménnyel ke-
reste a megfelelő megoldást. Cél-
szerű, szemnek is szép, takaros 
kemencéket építettek a legolcsóbb 
anyagból, a sárból. Így jöttek létre 
a boglyakemencék, amelyek lehe-
tővé tették, hogy a fátlan vidékek 
is fenntarthassák a tiszta levegőjű, 
külső fűtésű szobák alkalmazását.

 Nem véletlenül használtam a 
„szoba” szót. Hiszen a horvát, ma-
gyar szó azonos hangalakja a latin 
„stuba” szóban gyökerezik. A kály-
hafűtés elterjedésével függ össze 
megjelenése, egyes nyelvekben, 
pl. a románban, törökben valószí-
nűen magyar közvetítéssel, zárt, 
kívülről fűtött, lakásmelegítő be-
rendezés jelentése is él. Régi szó-
lásunk is igazolja: Egy a szoba a 
kemencével.

Ballai Erzsébet

Népi életmód. Egy kis néprajz

Kályha és kemence Fakanál

Növendék 
parasztcsorba

Hozzávalók: 30 dkg növen-
dék comb, 20 dkg krumpli, 16 dkg 
hagyma, 8 dkg zöldpaszuly, 4 dkg 
zöldborsó, 8 dkg murok, 8 dkg 
petrezselyem, 1/2 csomó zöldpet-
rezselyem, 1 dkg  ételízesítő, 2 dkg 
paradicsompaszta, 0,2 dl citrom-
lé.

A növendék combot közepes 
kockákra vágjuk és odatesszük 
főni. Hozzáadjuk a megtisztí-
tott és kockákra vágott murkot, 
petrezselymet, hagymát, majd a 
szintén kockákra vágott krump-
lit, a zöldborsót és a zöldpaszulyt. 
Amikor készre főtt, hozzáadjuk a 
paradicsompasztát, az apróra vá-
gott zöld lestyánt, ételízesítőt, és 
citromlével vagy borslével sava-
nyítjuk.

Sós sütemény 

(nagyon finom, lányom kedvence)
40 dkg lisztet, 1 margarinnal, 

1 kiskanál sóval és 1 ˝ dl tejföl-
lel jól összegyúrunk. A tésztát 6 
órát pihentetjük (este gyúrjuk, 
reggel sütjük), majd téglalap ala-
kúra nyújtjuk, reszelt sajttal meg-
hintjük, csíkokra vágjuk és forró 
lerben sütjük.
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 Filozopter, Kolozsvár. Azt kérdi ön: milyenek ál-
talában az erkölcsi viszonyok Borszéken? Oh szent 
szamaritánusság! Látszik, hogy filozopter! Egyéb-
ként olvassa el mai „Még egyszer a statisztika” czimű 
czikkünket és hintsen hamut a fejére, kis szemérme-
tes.

Ügyes barna, Marosvásárhely. Hogy telik az idő? 
Mikor lesz az ügyvédi vizsga, higyje el, nagyon érez-
tük elutazott lakóink hiányát. De hát lesz még talán 
egy jó nyár Borszéken! Kitartást, erőt, bátorságot kí-
vánunk mindnyájuknak! Szíves üdv.

Magányos pap, Mákó. Jó, tűz langja! Hát mi újság 
Mákón? Megkapta-e a Manyi levelét, melyben a „Je-

lentés” volt? Hogy áll a háztartás? Összel többedma-
gammal meglátogatom. Addig is minden jót. Rokoni 
üdvözlettel.

Kiváncsi. A patikus bizonyára rossz álmot látott. 
Annyival inkább állíthatjuk ezt, mert ha tényleg el-
énekelték volna ajtaja előtt háromszor a „Csinom 
Palkó”-t, úgy felelős szerkesztőnk is ott lett volna az 
éneklő madarak között. Már pedig ez éjjel ő otthon 
aludt, ez szent és tagadhatatlan. Nélküle pedig nem 
járnak az énekesek.

Kérdezősködő. Igaza van. Kovács Béla úr tényleg 
visszautazott Borszékről lakhelyére, Párisba. Azt már 
igazán nem tudjuk, hogy jövőre eljön-e?

Dokumentumok Borszékről
Szerkesztői üzenetek a Borszéki Lobogó 1910 augusztus 28-i 5-ik számából
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Életutak sorozat
Dr. Fokt Zoltán, nyugalmazott egyetemi tanár vallomásaiból

Édesapám Fokt Lajos, 1896-ban született, és 1937-ben halt 
meg. Kereskedő, s kirakat- rendező volt. A Fokt nagyszülőm Fokt 
György (1852-1902), asztalos volt,  felesége Johanna Kirschlager. 
Apám testvérei közül megemlíteném Szabó Józsefnét, született 
Fokt Margit, Lengyel Kornélia, fia Lengyel Zoltán, örmény aposto-
li kormányzó. A család egy része megváltoztatta a nevét Fodorra. 
Így volt Fodor Zoltán, műbútorasztalos, Fodor János, kereskedő 
(Sárpátki Manyi apja). Nagyon érdekes, hogy a férfiak alig 40-50 
évet éltek, míg a nők 90 körül. Az okot az üdülő légkörének tulaj-
donítom. A férfiaknak ártott a sok muri, miközben az asszonyok-
nak használt. Édesanyám Fokt Lajosné, született Székely Margit, 
Szebenből származik. Szülei nemesített Árkosi, gazdag család volt. 
Százezer lejes hozományával apámmal egy szép üzletet nyitottak 
Borszéken. De akkor is nagy volt a konkurencia, s az irigység. A 
három testvér közül, akik Borszék központjában kereskedtek, csak 
Szabó Józsefnének sikerült fennmaradnia. Így, sem a kereskedelem, 
sem a házasság nem tartott, csak egy nyarat. Anyám, csak a Domus 
Historiában maradt meg, mind zongorista, s szerencsés volt, hogy 
Fodor Zoli visszaküldte Szebenbe. A koncert  – zongorája, s a többi 
– az Én kivételemmel – ott maradt, a szeretett rokonoknál.

Én tehát Szebenben születtem 1931. május 29-én, s ott is nevel-
tek, sajnos apa nélkül, habár hivatalos válás nem állott be. Anyám 
mély teszteletben nevelt, úgy az ismeretlen apám íránt, mint a 
római-katolikus hit, s Borszék iránt. Apám temetéséről nem érte-
sítettek. Azt mondták, hogy a sürgöny biztos elveszett. Így, csak 
1938-ban ismertem meg a születés előtti falumat, s elvittek apám 
elhanyagolt sírjához. Most Margit nagynéném egyhelyre tette a 
Foktjait apja, György protekciója alatt. A többi sírhelyet eladta, 
mint utolsó seft. Úgy, hogy Fokt Lajos, az apám, nem is szerepel a 
Borszéki Plébánia történetében.

Én, Fokt Zoltán Sándor Lajos, a Nagyszebeni Teréziumi Ár-
vaházban végeztem az elemi iskolát, s azután a Gyulafehérvári 
Majláth Gusztáv Líceumba küldtek. De az első két év után kilakol-
tatták a kisebbségi iskolákat, hogy helyet adjanak a front miatt, a 
Iaşi-i egyetemnek. Ezzel befejeződött a magyar képzésem is. A gim-
náziumot a nagyszebeni Gheorghe Lazăr líceumban folytattam, de 
csak 4. osztályig. Anyagi nehézségek, meg tanulási kedv hiánya mi-
att, anyám azt ajánlotta, keressem meg személyesen a mindennapi 
kenyeremet, 16 éves koromban. A hír nem szomorított el, mivel 
valóban nem szerettem a tanulást, sem magyarul, sem románul. 
Mindent megpróbáltam, voltam kereskedő, órás, aranyműves. De 
legjobban a politika vonzott, annak ellenére, hogy erre a karrierre 
nem volt semmi alapom. Apám kereskedő, tehát kispolgár. Nagy-
apám földbirtokos, nemes, banktulajdonos, tiszti-divatöltöny ren-
delő. Unokabátyám örmény-katolikus apostoli kormányzó. Tehát 
a dossziém pocsék volt egy kommunista politikai pályához. Az én 
érdemem csak abban állt, hogy nem szalasztottam el a sorsom aján-
lotta vonatjait, alakalmait. Be akartam bizonyítani, hogy a család-
fám nem egy csürhe bandából származik, s nem fog kihalni ebben 
az idegen, s hamis rendszerben. Csak alkalmazkodásra volt és van 
szükség. S ez elég kényelmes volt ebben a balkáni légkörben, ahol 
mindent meg lehet venni pénzért vagy protekció útján. Persze in-
kább azoknak, akik hatalmon vannak. Én, magyar kisebbségiként, 
hogyha be akartam illeszkedni ebbe a balkáni médiumba, meg kel-
lett tanulnom az itteni kultúra szabályait. „Meggyártottam” az én jó 
hazafi dossziém első két piros oldalát, mint önkéntes brigád-mun-
kás a Bumbeşti-Livezény nemzeti munkatáborban, s aztán mint 
munkás a nagyszebeni „Cometa” kelmesfestőgyárban. A helyi Ifjú 
Gárda, vagyis a Magyar Népi Szövetség Ifjúsági Szervezete mind-
járt befogadott a vezetőségébe, s mivel jobban tudtam románul, én 
képviseltem a magyar ifjúságot az Ifjúsági Federációban. Hamaro-
san kivettek a produkcióból, s megválasztottak a Vízakna-i körzet 
KISz titkárának. Így bejutottam a hatalmon lévő munkásosztály-

ba. Elküldtek a KISz Központi iskolájába, amit sikeresen elvégez-
tem. Propaganda főnök lettem Szebenben, s aztán politikai tanár 
a szebeni, majd a gyulafehérvári, s végül a brassói káderiskolában. 
A gyár elküldött a kolozsvári munkás-egyetemre, ahol elsőként 
végeztem, s felvételi vizsga nélkül bejutottam a Bukaresti Közgaz-
dasági Egyetemre. Itt az öszöndíjon kívül a volt fizetésem felét is 
megkaptam, mint munkás-diák. Itt is KISz titkár voltam. Egyetem 
után, mint tanár, újságíró, s informatikus működtem Szebenben.  
Itt nősültem meg, feleségem vráncsai román. 48 éven keresztül ké-
nyeztetett. Most 2 éve egyedül vagyok, és eléggé nehezen tudok 
kiigazodni, de anyagilag három generáció öröksége kihoz a nehéz-
ségeimből. S lelkileg a katolikus hitben van a bizalmam. Nagysze-
benben 5 évet tanárkodtam, azután kerültünk Brassóba. Előbb a 
feleségem, majd az egész család. Kezdetben az újságnál dolgoztam, 
anélkül, hogy valaha, bár egy cikket írtam volna a faliújságra. Rö-
vid idő alatt osztályfőnök lettem hat román alattvaló felett. Köz-
ben elvégeztem két mesterit: menedzsmentből és informatikából. 
Nyaralásaimat, ha lehetett, Borszéken a pártvillában (Május 1-ben) 
töltöttem. Végre megismerhettem rokonaimat: Szabó Józsefnét, 
Margit nénit, Sárpátki Manyit, Fokt Ödönt, Masi nénit. Elmentem 
apám sírjához is. 1973-ban doktoráltam menedzsmentből. Egy pár 
évet a Számítóközpontban dolgoztam osztályfőnökként, de vissza-
tértem az újságomhoz, ahol egy pár publicisztikai akciót kezdemé-
nyeztem, s ezért kitüntettek, s külföldre mehettem: Kelet Németor-
szágba, Lengyelországba küldtek tapasztalatcserére. A feleségem, 
Fokt Elli, mint egyetemi tanár ment nyugdíjba 1988-ban.

Én is  befejeztem 50 éves régiséggel pályafutásomat, 1989-ben, 
a  kommunista korszakkal egyetemben. 1990-ben nyugdíjba is vo-
nultam. De nagyon idegesített, hogy sok, volt kollégámnak a for-
radalom után is sikerült beiktatnia magát az új helyzetbe. Láttam, 
hogy az új vezetők nem akarnak lemondani a múltjukról. Befura-
kodtak a nacionalista rongy-zászlóik alatt az új hatalomba. Az igaz, 
hogy az átmenet első lépéseit a magyarok tették meg, mivel, mint 
mindig, most is ők jobban tudták, mit akarnak. Így lehet megma-
gyarázni Tőkés László forradalmi szikráját, ami bár elhunyt mind 
egy csillag az égen. De az RMDSz sem hagyta magát, ha megalku-
vások árán is, de ott van a hatalmon. A rendszerváltás után sok írás 
jelent meg. Ezek egy része részrehajlóan elemezte az eseményeket. 
(Lásd: Románia 1944-1990 között. Gazdasági és Politikai története). 
Engem felháborított az a nacionalista opozició az itteni magyarság 
érvényesülési törekvései ellen. Meg is mondtam a véleményemet a 
legismertebb Szociális Dialógus „22” hetilapjának hasábjain. De ki-
mondtam véleményemet a brassói „Gazeta de Transilvania”1989 de-
cember 30-i számában is (Învăţănd din mers ABC-ul raţiunii” cím 
alatt). Aztán a Mesager 1991. augusztus elsejei számában ( Curat 
indexare coane...Petrică), vagy Caracatiţa-la Braşov? (1992. február 
21). 1993. június 2-án  Az átmenet ára (Costul tranziţiei) címmel cik-
keztem arról, hogy ha termelés nincs, akkor semmi sincs.

Felvettek a Trasilvania állami egyetemre, de rá egy évre az 
újdonsült Bariţiu magánegyetemen  tanítottunk 2001-ig. Erika lá-
nyom orvos Brassóban, Neli pedig tíz évi munkanélküliség után 
tekercselő Hétfaluban.

 Publikációim száma meghaladja az 500-at, ezek mind románul 
jelentek meg. A „Punctul pe I-nformatica” sorozatban 31 cikkem je-
lent meg az Astra folyóiratban. Vagy az „Informatica în sprijinul 
producţiei” sorozat, 20 évvel ezelőtt, amikor az informatika még 
nem volt divatban. Aztán jött két hasonló sorozat: „Drum nou pe 
urmele resurselor hidroenergetice locale” 20 cikkel, s „Drum nou 
pe urmele resurselor energeticee secundare” 40 cikkel. 

Dr. Fokt Zoltán
(Szívesen vesszük bárkinek a visszaemlékezéseit. Lehet hosszabb, vagy rö-
videbb írás, mindenképpen érdekes, és értékes. Írjanak bátran. Szívesen 
közlünk régi családi fotókat is.) A szerkesztőség nevében, Farkas Aladár



Júliusi feladványunkra sajnos csak egyetlen megfejtés, a Jakab Melániáé érkezett. Gratu-
lálunk neki a helyes megfejtésért. (Ebben a hónapban nincs sorsolás.) Ide kívánkozik, hogy 
az előző feladványra – összetett szavak szétválasztása – Antal Zoltán lapzárta után küldött 
tökéletes megfejtést. A sorsolásból kimaradt, de gratulálunk neki is. 

Most pedig itt van az októberi feladványunk!

KERESZTREJTVÉNY
A rejtvény megfejtése egy olyan, 1902 május 8-án a Karib szigeteken kitört vulkán neve, 

amely, a tűzhányó lábainál fekvő St. Pierre városka 30 000 lakosának halálát okozta. 2 túlélő-
je volt ennek a természeti katasztrófának: egy cipész, aki a város szélén tartózkodott, s egy 
viszonylag védettebb helyre tudott menekülni. A másik túlélő egy közveszélyes bűnöző, aki 
büntetését töltötte egy ablak nélküli, kicsi, zárt cellában. Négy nap után találtak rá a romok 
között, s felmentették büntetése alól.
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A feladvány megfejtését írjátok le egy lapra, 
nevetekkel és osztályotokkal együtt, s dob-
játok be a könyvtárban vagy az iskolában 
elhelyezett postaládába.

A helyes megoldást beküldők, valamint 
a kisorsolt nyertesek nevét a következő lap
számban olvashatjátok.
JÓ SZÓRAKOZÁST!
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Nyomda: Demaco – Székelyudvarhely

SZIASZTOK GYEREKEK!

1. Olaszország fővárosa
2. C – vitaminban gazdag déli gyümölcs
3. Örökké
4. Híres magyar költőnk, forradalmárunk: … Sándor
5. A fáraók országa
6. Kellemes illatú fűszer és tea növény
7. Francia, katonai parancsnokból lett császár 1804- 

ben, aki szinte egész Európát meghódította, majd a 
Waterloo- i csatával ér véget uralma

8. Egyik évszak
9. Híres, kedvelt meseírónk: Benedek …

AnyAkönyvi hírek
InformaţII de stare cIvIlă

születések-naşterI

Borsos Eszter Erzsébet  július14
Cheşa Norbert Claudiu  július 14
Bartha Szilvia Barbara  július 24
Lupu Teodora Krisztina  augusztus 10
Márkos Mária Magdolna  szeptember 9
Gheţi Csaba   szeptember 15
Csibi Szabolcs Robert  szeptember 18
Gál Beatrice   október 3 
Házasság-Căsătorii
Csibi RóbertCsóka Enikő  augusztus 25
Márkos GavrilFazakas Erzsébet  szeptember 18
Elhalálozások-Decese
Antal Mária   1916.02.29.2007.08.21.
Molnár Teréz Katalin  1938.09.18.2007.09.16.
Cheşa Mugurel   1967.12.22.2007.09.21.
Bajkó Eugen   1976.05.23.2007.09.
Selyem János   1940.06.07.2007.09.29.
Tankó Domokos   1938.08.04.2007.10.01.


