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MEGKEZDŐDÖTT AZ ISKOLA
Szeptember 11-én országszerte megnyitották kapuikat az
iskolák. A gyerekek hátára felkerült az iskolatáska (tehernek
egymagában is elég). Szülők és szülői intelmek kíséretében,
virágcsokorral a kézben elindultak iskolába, óvodába. Az új
tanévben, Borszéken 273-an, 216 iskolás és 57 óvodás kezdte el a
2017-2018-as tanévet, 37 pedagógus (tanító, tanár, óvónő, oktató
mester) bíztosítja ismereteik gyarapodását, segíti testi-lelki
fejlődésüket.
Az ünnepélyes tanévnyitó a templomban szentmisével
kezdődött, ahol Márton József plébános a tükörcserép metaforájával világított rá a tudás, a tanulás fontosságára.
Alább részletet közlünk a prédikációból:
„Kedves diákok! Ma sok minden elhangzik az évnyitó
beszédekben, majd évközben is, hogy miért kell tanuljatok, –
hogy majd érvényesüljetek az életben, hogy bejussatok valahová,
hogy jó munkahelyetek legyen , hogy pénzt kereshessetek stb. De
én ma azt mondom, azért kell tanulnod, hogy megismerd a
világot, megismerd osztálytársaidat, embertársaidat, és
megismerd magadat.
Azt már te is tudod, nem te vagy a fény, sem a fénynek
forrása, nem te vagy Jézus Krisztus, aki világosságot hozott a
földre, nem te vagy a nap, amely fényt és meleget áraszt hűvös
reggelen, még nem te vagy a professzor, aki egy tudományág
lámpását meggyújtja.
Nem te vagy. De lehetsz egy darabka tükör, aki ha tanul
Jézustól, a világból, tanáraitól, szüleitől, fényt tudsz sugározni
oda, ahol sötétség van.
Megtanulsz és megértesz egy matematikai megoldást, és
segíthetsz annak az osztálytársadnak, aki nem érti. Elmagyarázod, és fény gyúl, megérti. Megtanulhatod érteni
osztálytársaidat, meglátni ha szomorú, ha valami bántja –
odafigyeléseddel, talán meghallgatásoddal, tanácsoddal, fényt

tudsz gyújtani, mert rájön arra, hogyan kell döntenie.
Ehhez azonban tudni kell, ezt tanulni kell, hogy majd
értsed, felismerd, hogy hová tudsz fényt vinni, vetíteni. Assisi
Szent Ferenc ugyanezt értette meg, és így fogalmazta meg
életfeladatát:
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Kedves szülők, tanárok! Ezt mondja Jézus a mai
evangéliumban:
“46 Azért jöttem a világba, hogy világosság legyek, hogy
mindaz, aki hisz bennem, sötétségben ne maradjon. 47 Ha pedig
valaki hallja az én igéimet, de nem tartja meg, azt nem ítélem el.
Mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy
megmentsem a világot.”
Nem ítélem el. Soha nem az volt, ebben a tanévben sem az
a feladatunk, hogy azzal töltsük az időnket, hogy szídjuk a
sötétséget, mert ilyen a rendszer, mert ilyenek a diákok, mert így a
szülők, mert úgy a tanárok. Egyetlen feladatunk, hogy a
megszerzett tudásunk, élettapasztalatunk, életpéldánk és hitünk
által talán sokszor csorbás, darabka tükreinkkel fényt vetítsünk,
megvilágítsuk az életnek azon oldalait, amit még a nemtudás
miatt sötétség takar el gyermekeink, tanulóink szeme elől. Hogy
láthassák, és ha már látják nagyszerűségét, akarják, kívánják
megtanulni, hogy majd ők is tükrözni tudják, hogy majd ők is
fényt tudjanak vinni gyermekeik, diákjaik és embertársaik
életébe."
K.T.

fotó: Móga Attila
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PILISVÖRÖSVÁRI TESTVÉRKEDÉS
Pilisvörösvár Város Önkormányzata meghívására Albuj István városi tanácsos vezetésével kilenc fős küldöttség utazott augusztus 11-én a testvértelepülés városnapjaira. A két település közötti kapcsolatnak komoly
régisége van; az 1999 novemberében a
tűzoltók által kezdeményezett kapcsolat
2009 novemberében vált hivatalossá,
amikor Pilisvörösváron, majd 2010
Borszéken Gromon István és Mik József
polgármester urak aláírták a testvérvárosi okiratot. Azóta mint jó testvérekhez illik, együtt ünnepelnek,
hivatalos küldöttségek, civilek kölcsönösen látogatják egymást, él a kapcsolat.
Idén a kórustagok kaptak
meghívást a Pilisvörösvári Napokra.
Haza térve Antal Erzsébetet és Fokt
Margitot kérdeztem, milyen élményekkel gazdagodtak, hogy érezték magukat. Elbeszélésük
szerint minden remek volt, csak felső fokon lehet értékelni.
Szállásuk az Aranypatkó fogadóban volt, ahol érkezésükkor a
finom toroköblítő megadta az alaphangot. A vacsoránál
ismerkedtek a vendéglátókkal és a többi meghívottal, ugyanis
kettős ünnepen vettek részt. Pilisvörösvár a bajorországi
Gröbenzellel kötött testvérvárosi kapcsolat 25. évfordulóját is
ünnepelte. „A kedves és szeretettel teli vendégfogadás része volt
a szombati kirándulás, mely Esztergomot (bazilika ), Visegrádot
és Szentendrét foglalta magába. Szentendrén állítólag 13
templom van. Mi a 400 éves szerb ortodox templomot

látogattuk meg. Engem a hely
Segesvárra emlékeztetett, talán a régisége miatt. Szombaton este magyar misét hallgattunk, majd vacsora után a
rendezvénysátorba Keresztes Ildikó
koncertre mentünk. Vasárnap reggel
német misén vettünk részt, Felajánláskor jó volt együtt énekelni németül az
általunk is ismert Heilig, Heilig, Heilig
(Szent az Isten, szent, szent)” dalt.”meséli Antal Erzsébet. „Mise után a
német nemzetiségű vegyeskórus koncertjét hallgattuk, a Tavaknál egész nap
műsor volt. Este Nagy Feróval és a
Beatrice együttessel buliztunk. És volt
Partnerkapcsolati Est a Zeneiskolában.”- toldja hozzá Fokt Margit.
„Hétfőn irány Budapest! Gellért-hegy,
fotó: Fokt Margit
Lánchíd, a Bálna, és még sok minden.
Busz vitt fel a Citadellára, nézelődtünk,
gyönyör-ködtünk az alattunk elterülő Budapestben,
fotóztunk”- mesél tovább Antal Erzsébet. „Sétahajóztunk a
Dunán!”-lelkendezik Margit.
Kérdésemre, mit emelnének ki az ott töltött napokból,
egyetértve nyilatkozták: „Nagyon sűrű, szép programunk volt.
Kiemelni vendéglátóink kedvességét, szeretetét szeretnénk.
Hálás köszönet ez úton is a sok szépért és jóért, amivel elhalmoztak, kényeztettek bennünket! Köszönet Gromon István
polgármester úrnak, Kimmelné Sziva Marika alpolgármester
asszonynak és Pándi Gábor alpolgármesternek és mindazoknak, akik ottlétünk alatt rólunk gondoskodtak!”
Kérdezett: Kolbert Tünde

TÁJÉKOZTATÓ TANÁCSÜLÉSEKRŐL
A szeptember 28-án tartott tanácsülésen a következő
határozatok születtek:
-75-ös határozat könyvadományt és festményt fogadott
el a Kamenyitzky Antal Városi Könyvtár részére.
-76-os határozat jóváhagyta a pedagógusok júniusi
ingázási költségét.
-77-es határozat értelmében a város átad a Megyei
Tanácsnak egy 800 m2-es területet, egy Salvamont bázis építése
céljából.
-78-as határozat jóváhagyott 31 m3 faanyag
felhasználását a Polgármesteri Hivatal részére és 147 m3
faanyag tűzifaként való értékesítését a lakosság részére.
-79-es határozat alapján két évvel meghosszabbították a

ROMAQUA PREST S. A. vezetékes víz és szennyvízcsatorna
bővítési szerződését.
-80-as határozat költségvetés módosítást hagyott jóvá.
Nem kaptunk pénzt sem a Kormánytól, sem a megyétől, csupán
belső pénzátcsoportosításokról van szó.
-81-es határozat pontosítja a köztisztviselői funkciók
2018-as jegyzékét, ami változatlan az idei évhez hasonlóan.
-82-es határozat a város Stratégiai Fenntartható
Fejlesztési tervét egészítette ki két pontban: a Polgármesteri
Hivatal hőszigetelése, villanyvezeték csere, illetve a hivatal, a
tűzoltó szertár és az óvoda fűtésének modernizálása, egy új
kazán beszerelésével (biomasszával, azaz faőrleménnyel fognak
fűteni).
Farkas Aladár
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A 10. RUDABÁNYAI VÁROSNAPOK
A borszéki önkormányzat
is meghívást kapott a 10. rudabányai városnapokra. Pénteken
kora hajnalban indultunk, mert a
délután kezdődődő főzőversenyre oda szerettünk volna érni.
A frissen vásárolt rókagombát
még meg kellett pucolni, és a
főzőhelyet előkészíteni. 11
résztvevő sürgött-forgott az
amúgy is forró légkörben.
Újításként értékeljük, hogy nem
a zsűri jött helyszínre kóstolni,
hanem ételmintát vettek minden
csapattól, és nyugodt légkörben
folyt a zsűrizés. Volt halászlé, marhapörkölt, hentestokány, kapros
csirke, szepesi vadragu, stb. Meglepetésünkre első helyen
végeztünk a rókagomba paprikással. Jutalom: egy hosszú hétvége
két személynek Egerszalókon. Megérte izzadni a forró tűzhely
mellett.
Színes és gazdag program fogadott: zenés ébresztő,
térzene, ökumenikus istentisztelet, városnapi köszöntők,
bányásznapi megemlékezések, koszorúzások, hiszen egyben a 67.
bányásznapot is ünnepeltük. A kultúrműsorban újra láthattuk a
Rozmaring Asszonykórust Ju-hász Lajosné karnagy vezetésével,
és újra hallhattunk egy Ungureanu Katalin által írt verset. Az
érdeklődők megtekinthették a Rudapethicus Látványtárlatot,
amely média építészeti díjban részsült, illetve láthatták a szépséges
bányatavat. A központban található a Bányászattörténeti
Múzeum, ahol többek között láthatóak azok az ásványok is,
amelyeket Rudabányán találtak. Egy újabban felfedezett ásvány
Rudabánya nevét viseli.
Új testvértelepüléssel kötöttek partnerségi szerződést. Az
ukrajnai Badaló község csaknem teljesen magyar ajkú település.

Itt állomásozott katonatisztként a
rudabányai születésű Gvadányi
József író. Iskolájuk is az ő nevét
viseli, akárcsak a rudabányai
általános iskola. Így hát a felvidéki Dobsina és a székelyföldi
Borszék mellett van egy kárpátaljai testvértelepülésük is.
A gazdag művelődési program kiemelkedő fénypontjai: a
Caramell-, a Karthagó- és a BonBon együttesek koncertje, a
Szinva art együttes táncprodukciója, St.-Martin előadófotó: Farkas Aladár művész szólója, stb. illetve a
hangulatos és látványokban gazdag tűzijáték.
Vasárnap a kirándulás napja volt. Autóbuszokkal elvittek
Edelénybe, ahol megtekintettük a 900 millió forintból felújított
barokk kastélyt. Már a kastélypark és díszudvar is lenyűgözött,
nem beszélve a kastély termeiről, a díszteremről, amelyet Lieb
Ferenc festőművész munkái díszítenek. A 18. században épült
kastély viszontagságos időszakokon ment át, mint hasonló társai
az évszázadok során. Európai Uniós pénzből sikerült felújítani és
a nagyközönség számára látogathatóvá tenni. A következő
attrakció a Boldogkő vára volt. Ez a középkori vár is visszanyerte
régi patináját. Látogatható a 800 éves vár a börtöntől a címer- és
zászlókiállításon át a pénzverdéig és a hadtörténeti eszközökig.
Egy kellemes, jelmezes tárlatvezetés és egy kiadós ebéd a
várpincében tette még élvezhetőbbé a várlátogatást.
Köszönettel tartozunk Rudabánya önkormányzatának,
polgármesteri hivatalának, szállásadónknak, Vincze Bélának és
kedves feleségének a szíves vendéglátásért.

Farkas Aladár

Markomban az ősz
A divatjamúlt nyárutó
Beszólt , hogy leköszön .
Árnyékot kerget bután,
S menekül a fényözön .

A borvίzkút kicsit szendereg,
Körötte manócska hempereg.
A nyár virága kezemből kipereg,
Markomban esőcsepp megremeg.

Rongyfelhőt taszίt szél,
Libben egy sápadt falevél.
A sétány fáradtan nyújtózkodik,
Táncoló tündérek seperik.

Köd simogatja arcomat,
Hajlékot keres a Gondolat.
Ungureanu Katalin
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ÚJRA GURUL A RÁDIÓ BORSZÉKEN
A Gurul a Rádió 17. kiadása Borszékről rajtolt
szeptember 16-án reggel tíz óra körül.
Immár negyedik alkalommal érintik Borszéket.
Szállásukat minden alkalommal Péterfy Botond és családja
biztosította az Ágnes-panzióban.
Ez alkalommal is vártuk az amatőr kerékpáros csapat
érkezését. Mik József és csapatának egy része fogadta a vállalkozó
kedvű kerékpárosokat, akik ez alkalommal is 9 napara tervezték
túrájukat, és mintegy 500 km-t tekernek hegyre fel, völgyre le,
érintve falvakat, városokat. A 17 kerékpárút alatt mintegy 13 ezer
kilométert tesznek meg. Céljuk a kerékpársport és a Marosvásárhelyi Rádió adásainak népszerűsítése. A csapat vezetője
Kádár Zoltán, a marosvásárhelyi Rádió sportműsorának
szerkesztője. Együtt próbáltuk felidézni az előző borszéki
ittlétüket. Dokumentáltan felidézzük a 2012-es és a 2008-as
találkozókat. A legelső dátumára nem emlékszünk pontosan.
Péterfy Botond viszont emlékszik, hiszen ők fogadták és
szállásolták el a kerékpárosokat, és finom gulyással vendégelték
meg a fáradt bicikliseket. Panziójuk akkor volt a felújítás elején,
ezért haton is aludtak egy szobában.
A kerékpáros csapatot kíséri az Erdéyi Magyar Televízió
stábja, aki riportokat készít az érintett települések megvalósításairól.
A szombat reggeli indulás a Polgármesteri Hivataltól rajtolt,
Mik József polgármester jókívánságaival. A város határáig kb. 20
borszéki kerékpáros, köztük több gyerek is elkísérte a jól felszerelt
bicajosokat. Két kitartó hölgy (Borsi Gyöngyi és Fazakas Ella)
egészen Gyergyótölgyesig karikázott a csapattal. A kis csapat
Hágótő érintésével, a Cengeléren át érkezett Ditróba, az Erdős
panzióhoz, ahol kipihenték az első nap fáradalmait, majd
folytatták útjukat Gyergyószentmiklós- Csíkszépvíz irányába.
Kívánunk jó utat és jó időt a fáradságot nem ismerő csapatnak.

fotó: Farkas Aladár

fotó: facebook / Gurul a Rádió - Caravana Bicicleta

Farkas Aladár

PROGRAM XVII. GURUL A RÁDIÓ 2017
Szeptember 15 – 24 – BORSZÉK
Szeptember 16 BORSZÉK – TÖLGYES - GYERGYÓDITRÓ
Szeptember 17 GYERGYÓDITRÓ – VASLÁB - CSÍKSZÉPVÍZ
Szeptember 18 CSÍKSZÉPVÍZ – CSÍKSZEREDA –
TUSNÁDFÜRDŐ
Szeptember 19 TUSNÁDFÜRDŐ – MIKÓÚJFALU - BARÓT
Szeptember 20 BARÓT – LÖVÉTE – SZENTEGYHÁZA –
HOMORÓDFÜRDŐ
Szeptember 21 HOMORÓDFÜRDŐ – SZÉKELYUDVARHELY
- SZÉKELYVARSÁG
Szeptember 22 SZÉKELYVARSÁG – KOROND - PARAJD
Szeptember 23 TÖLTÖTT KÁPOSZTA FESZTIVÁL
Szeptember 24 PARAJD – NYÁRÁDSZEREDA –
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
fotó: facebook / Gurul a Rádió - Caravana Bicicleta
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ÁTMENET
Milyen is az átmenet az oktatás egyik színteréről a
másikra: alsó tagozatból felsőbe, középiskolából egyetemre.
Pár szóval leírnám, úgy mint pedagógus és mint szülő is,
kiegészítve az általános iskolából a középiskolába történő
átmenet jellemzőivel.
Először is, ez talán a legnehezebb. Olyan korban van a
fiatal, amikor minden számít, minden apró külsőség, az első
benyomások, hogy hogy jelenik meg az első órán, hova ül le a
teremben, kivel beszél először, melyik tanár jegyzi meg vagy
nem. A kilencedik sokszor teljesen új világot jelent, hasonlóan
a felsőoktakásba való belépéshez.
Nézzük, mennyi feladat vár egy kilencedikes diákra:
Új utat kell megtanulni az otthontól az iskoláig. Új napi rutin
kell. Meg kell ismerni az iskola épületét: hol vannak a termek, a
mosdók, az ebédlő, az udvar. Meg kell szokni az iskola
szokásrendjét.
Nagyon frusztráló tud lenni, hogy hirtelen 28 teljesen idegen
kamasz között találja magát az ember. Ez sokszor fizikailag se
kellemes: kevesebb a személyes tér, nagyobb a hangzavar.
Minden tanár új lesz: a nevük, a személyiségük, a
követelményeik. Amúgy is, egy sor új nevet kell megjegyezni
az osztálytársakéval együtt.

Ha már az osztálytársaknál tartunk: közösséggé kell
formálódni, meg kell találni a pozíciót az osztályon belül. Ez
számtalan konfliktushoz vezethet, ami lehet nyílt vagy rejtett.
Szülőként nem árt megjegyeznünk azt sem, hogy ez az a kor,
amikor egyre fontosabbá válnak a külső személyek, mint a
család. Megjelennek a kedvenc barátok, baráti körök, tanárok,
úgynevezett tekintélyszemélyek, akik a szülők helyét veszik át.
Arról nem beszélve, hogy egy kamasz bármire képes.
Aztán persze ott van az, amire az iskola "való", a
tanulás. Jellemzően nagyobbak a követelmények, mint
általános iskolában. Többet kell tanulni egyik óráról a másikra,
és ebben hamar el lehet fáradni. Ezzel kapcsolatban azt tudom
tanácsolni, hogy egyrészt érdemes betartani a fokozatosságot,
és óráról órára készülni - könnyebb, mint az első témazáró előtt
rájönni, hogy 30 oldal áll előttünk -, másrészt pedig érdemes
hatékony tanulási technikákat elsajátítani. Általános vélemény,
hogy az első benyomás is fontos, így érdemes az elején jól
bemutatkozni tanárainknak - és aztán ezt megtartani.
Az utolsó tanácsom: mindig olvassatok, mert csak így
lehet elsajátítani a szövegértést, ami a tanulás alapja. Megérteni
a szövegeket. A szövegértés pedig minden tantárgy alapja.
Magatokkal tesztek jót, ha gyakoroljátok!
Kovács Júlia

NE HAGYJÁTOK AZ ISKOLÁT!
Tüntetés Marosvásárhelyen A Katolikus Iskoláért
Néhány nappal az iskolakezdés előtt a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzete még tisztázatlan volt. Mivel
a tárgyalásos rendezés módozatait kimerítették- eredménytelenül-, Jakubinyi György érsek körlevelet tett közzé,
melyben felszólít minden igazságszerető embert, hogy
szeptember 6-án, a Maros megyei prefektúra épülete előtt
tüntetéssel tiltakozzanak az áldatlan helyzet ellen.
Felhívásában hangsúlyozta, hogy nem hívei a vitás kérdések
utcai rendezésének, de a hatalom packázása szorította a
Katolikus Státust erre a lépésre.
Szeptember 6-án délután kezdtek gyülekezni a
tüntetők, és érkeztek az autóbuszok Ditróból, Remetéről
(polgármesterestől), Madéfalváról, stb. Borszéket hárman
képviseltük: Bakos Balázs, nyugalmazott plébános, Laczkó
Juliánna és alulírott. A hatalom szép számban rendfenntartókat, kommandósokat és rendőröket mozgósított.
Eléggé feszült volt a légkör, a tüntetés alatt a helikopterek is
elzúgtak a tömeg fölött.
A római katolikus iskola ügye mellett (de bátran

mondhatjuk: a romániai magyar iskolák ügye mellettemlékezzünk csak a sepsiszentgyörgyi Mikó Gimnáziumra!)
felsorakozott az összes történelmi egyház: református, unitárius, evangélikus, szolidaritásuknak adtak hangot, és egyöntetűen követelték a helyzet megnyugtató rendezését.
Felszólalt Dr. Jakubinyi György érsek, majd a
Katolikus Státus Alapítvány követelését olvasták fel magyar és
az esetleges félreértések elkerüléséért román nyelven. Szülők
és a diákok tiltakoztak a fennálló helyzet ellen. A tüntetés
programját Kilyén Ilka művésznő „vezette le”, aki a tüntetőkkel
együtt, soronként szavalta Reményik Sándor híres és még
mindig aktuális versét: „Ne hagyjátok az iskolát!”
A tüntetés végén valaki a Himnuszt kezdte énekelni.
Nyomban az egész tömeg énekelte nemzeti imánkat. Isten
felénk nyújtott „védő karjára” nagy szükségünk van!
A tüntetés és a magyar kormány közben járásának
köszönhetően a római katolikus gimnázium helyzete
pillanatnyilag és részben megoldódott.
Kolbert Tünde
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BRASSÓBAN
A KATOLIKUS NŐSZÖVETSÉGGEL

Szeptember 2-án Brassóba látogatott a borszéki katolikus
nőszövetség és néhányan a nyugdíjasok klubjából. A BrassóBologna Boldog Gizella nőszövetség meghívásának tettünk
eleget, akik a tavaly Borszéken fejezték be a Márton Áron püspök
emlékére és tiszteletére szervezett kilencedüket. Akkor határoztuk el, hogy találkozunk a Cenk alatti városban. Vendéglátóink
szép programot szerveztek: szentmisével kezdtünk a Szent
Kereszt templomban, ahol Máthé Vilmos esperes-plébános ismertette a 2002-ben felszentelt, közadakozásból épült templom
történetét. Városnézés következett Varga Enikő elnökasszony
vezetésével. Bejártuk az Óvárost, sétáltunk a városfalak mentén,
megismertük ennek a nagymultú városnak a történelmét.
Megcsodáltuk a híres, közel 800 éves Fekete templomot, a Fő
teret, a szép, régi épületeket. Az idő gyorsan telt, délután még
ellátogattunk Brassó Bologna templomába, majd vendéglátóinknak köszönetet mondtunk és elbúcsúztunk. Haza felé jövet
megegyeztünk abban, hogy ez a brassói út mindegyiket felülmúlta! (elárulom: mindig ezt mondjuk!)
Kolbert Tünde

fotó: Kolbert Tünde

ÖTVENESEK TALÁLKOZÓJA
Szeptember 9-ére szervezett osztály- és kortárs találkozót
az ötven éveseknek Moldován Kémenes Ildikó és Szabó Ibolya.
41 tanuló kezdte meg 1964-ben az első osztályt Kolozsi Izabella és
Márkos Ilona tanítónénik osztályfőnöksége alatt. Sok év telt el
azóta, immár ők is mint szülők és némelyek mint nagyszülők
jelentek meg azon a szeptemberi napon az iskolában. Ki-ki
mérleget készíthetett, számot vethetett önmagával és társainak is
beszámolhatott, mennyire sikerült az emléklapukra választott
buzdító mottó szerint élni:”Tedd, amit úgy érzel, tenned
kell,/Arra menj, amerre a szíved terel,/Hisz időd oly kevés,/Légy
hát a magad ura, míg élsz.”(Axel Rose). Az iskolából a templomba
jöttek a véndiákok, ahol ünnepi és hálaadó szentmisén vettek
részt. Márton József plébános köszöntötte őket. Prédikációja a
találkozás jelentőségéről és minden egyes személy felelősségéről
szólt.
„A találkozás emlékezés a múltra. Visszajöttetek, akik
elszármaztak, erre a helyre, Borszékra, ahol az életetek első évei
teltek. Emlékeznetek kell, mire tanítottak szüleitek, nagyszüleitek,
tanítóitok, tanáraitok? Milyen példát mutattak nektek?
Mert ez az, ami összeköt benneteket a múltban, ezek a
közös emlékek. Mit kezdtem ezzel az örökséggel, hogyan tudtam
kamatoztatni, milyen lett az én életem, a jelenem, amit én
valósítottam, tettem hozzá az életemhez. ...
A jövő? Általatok, gyermekeitekben és unokáitokban
konkretizálódik, valósul meg. Mire tanítjátok a gyermekeiteket,
unokáitokat? Milyen példát mutattok nekik? Imádkoztok velük?
Meg vagytok győződve arról, hogy csak Istennel lehet teljes és
boldog az életük ebben a világban? Hisz már tudjátok, sőt át is

élhettétek. Egy gyermek életében maradandó nyomot hagy a
szüleivel való kapcsolata, melyet egy egész életen át hordoz,
legyen az jó vagy rossz, építő vagy romboló.
Szerintem erre való egy ilyen találkozó, újból és újból
tudatosítani a múltat, megfogalmazni a jelent, s életemmel,
munkámmal, imáimmal jövőt biztosítani nem csak önmagam
számára, hanem gyermekeim, unokáim számára is.”
Mise után a szokásos menetrend szerint folytatódott a
találkozó: az ünnepeltek köszöntése (szebbnél-szebb csokrokban
gyönyörködhettünk), fényképeszkedés minden felállásban, majd
délután a kultúrotthonban buliztak a véndiákok.
Mit kivánhatnánk még nekik? Előre a százig!
Kolbert Tünde

fotó: Kolbert Tünde

Források XXI. / 8. szám

7. oldal

TÜNDÉRFESZTIVÁL

fotó: Móga Attila

A Tündérfesztiválnak Borszéken már hagyománya van. A
szeverező és ötletgazda, Borsi Gyöngyi, évente egyszer újjáéleszti
a Tündérkert legendáját különböző programok keretében. Az idei
fesztivál teljes mértékben családbarát rendezvény volt. Pénteken
az érdeklődők a Medve-barlang körüli akadálypályán tehették
próbára bátorságukat. A vihar okozta jelentős károk ellenére a
MORE THAN Explore csapata segítette át az akadályokon a
Kalandséta résztvevőit, amíg az eső engedte. Szombaton sem
lankadt a lelkesedés. Délelőtt a források körül mese, ének és
inetraktív játék várta a gyerekeket, mindez a természetszeretet

jegyében. Dacolva a télies idővel délután szép számban gyűltek
össze a Rendezvénysátor alatt. Emelkedett volt a hangulat. A
fotó: Antal Károly
színpadon bohóc szórakoztatta a közönség apraját és nagyját
(főként az apraját), Atala és Hedvig személyében Rutter Szidónia
és Kulcsár Arnold, illetve udvari muzsikusuk, Cserkész Norbert,
varázsolta el a kicsiket. A nézőtéren két helyen is volt arcfestésre
lehetőség, de tündéreket is lehetett modellezni Puskás Attilával,
vagy akár barkácsolni és gyöngyöt fűzni a Hargita Megyei
Művészeti Népiskola munkatársaival. A fellépők serege főként
gyerekekből állt. A gyergyóhollói kisiskolások táncot mutattak be,
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány borszéki házának lakói tánccal és
színdarabbal is készültek. A Zimmethausen Szaklíceum
harmadik osztályos tanulói furulyakoncerttel varázsolták el az
érdeklődőket, Fazakas Ildikó tanítónő vezetésével. A Nyugdíjas
Klub tagjai tündéri süteményekkel ízesítették a rendezvényt. De
volt tündérekről szóló gyerekrajz-kiállítás és kívánság fa is. Az
estet a marosvásárhelyi Bustya Judit kis együttesének furulya
koncertje zárta. Összességében egy színvonalas rendezvényen
vehettek részt az érdeklődők, ami elsősorban gyerekeknek szólt,
gyerekeket nevelt természetközeliségre, kreativitásra, hasznos
időtöltésre.
A rendezvényt a Kelemen-Gyergyó Interkommunitáris
Fejlesztési Társulat támogatta.
Móga Renáta

NYÁRI SPORT
Legtöbben a nyári vakációban kilépünk a rutinból és
álmodozunk minden szép és jóról. Szüksegünk van a teljes
kikapcsolódásra. De ezekben a napokban is szükségünk van
testmozgásra. A test akkor működik a legjobban, amikor
megkapja az optimális feltételeket, ásványi anyagokat,
vitaminokat. Jelszó: kiegyensúlyozott étrend és nem utolsó
sorban sport! Bármilyen mozgás!
A sport nem ismeri a vakáció kifejezést, de a testünk sem
ismeri ezt a szót.
A nyár elején optimisták vagyunk, tervezünk dolgokat, azt
gondoljuk, hogy több időt tudunk szánni magunkra, jókat
sportolunk: bringázunk, kocogunk és több zöldséget meg
gyümölcsöt fogunk fogyasztani. Most, amikor már beköszöntött
az ősz, kiváncsi vagyok, hányan tartottuk be ígéretünket és
mennyit tudtunk teljesíteni abból, amit megígértünk
magunknak?!
De elmondok nektek egy titkot: a mi tevékenységünk a
borszéki művelődési házban folytatódott ezen a nyáron is, kisebb
magszakításokkal, amikor elruccantunk szabadságra. Ugyanazon
a helyen vagyunk minden hétfőn 18 órától; újraindul a
gyerekprogram is szeptember 11– től , 17 órai kezdettel.
Ez a nyár nagyon „zsúfolt” volt, csak felsorolom, hova
sikerült eljutnunk: Fitness Groove, szervező a híres Andrei
Osanu; Masterclass, amely Hővizen volt megszervezve Gergely
Lóránd által; egyikünk ott volt a Vásárhelyi „Sport Health 2017”

–en; Zumba Masterclass Oroszhegy; részt vettünk a homoródi
Zumba táborban is . Októberben, második alkalommal, a „Keep
UP 2017” eseményen is ott leszünk
Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a szórakoztató
tevékenységek ugyanakkor fejlesztenek is, segítenek, hogy új
lépéseket, mozdulatokat tanuljunk, amit majd a teremben fel
tudunk használni.
Reméjük hogy, a télen is, mint a korábbi években , leszünk
jópáran a teremben. Hidd el...megéri!
Köszönünk mindent, nélkületek mi sem léteznénk.
Egészséget mindenkinek!
Bordanciuc Julianna

fotó: Bordanciuc Julianna
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SZEPTEMBERI VISZONTAGSÁGOK
Ez a hónap a megpróbáltatások időszaka volt a
szélsőséges időjárás miatt. A hónap elején legelőtűz volt a
Bükkhavason. Szerencsére idejében értesítették az Erdészeti
Hivatalt, aki embereikkel azonnal intézkedett. Besegítettek a
borszéki önkéntes tűzoltók is. A tartálykocsival mentek, és
aktívan bekapcsolódtak a tűz megfékezésébe. Így, az nem
terjedt tovább, nem veszélyeztette a közeli erdőt.
Szeptember 3-án ítéletidő volt. Alig pár perc alatt
felhőszakadás pusztított a Borszéki-medencében és
környékén. A viharos erősségű szél fákat döntött ki, épületeket
rongált meg, villanyvezetékeket tépett le, betonoszlopokat
döntött ki, ráesett egy személyautóra is. Szerencsére nem
történt emberi áldozat. De így is napokig 250 lakás maradt
villany nélkül. Egy transzformátor állomás is tönkrement. A
szél 60-70 km/óra sebességgel tombolt. Tönkretett egy Nádas
utcai házat (Antal Károlyék lakják), megrongálta a volt
Transilvania szálloda melletti épületet, tetőcserepeket sodort
le házak tetejéről, épületek áztak be. Egy kidőlt fa megrongálta
a Kerek sportpálya drótkerítését. A kidőlt fák eltorlaszolták az
országutat Maroshévíz - Borszék, illetve Borszék - Holló
között. A hollói katonai tűzoltó alakulat és a borszéki önkéntes
tűzoltók, illetve a Polgármesteri Hivatal emberei gyorsan
közbeléptek, és felszabadították az utakat. A fürdőtelepet
megkerülő terelőút is tele volt kidőlt fákkal, akárcsak a
Kerekszék. A viharkárok végső értékelése még hátravan, de kb.
négyezer köbméter fát fektetett le a szélvihar. Alig 15 perc alatt,
mintegy 40 l/négyzetméter csapadék hullt, de árvíz
szerencsére nem történt. A légköri instabilitás a következő

Káposztával töltött paprika
Egyik kedvenc savanyúsága a családnak. Nem csak finom,
de a savanyú káposzta C-vitamin tartalma miatt egészséges is!
Szép, húsos zöldpaprikákat kimagozunk, ereiket
kiszedjük. Fehér káposztát vékonyra gyalulunk, összekeverjük
egy kisebb fej, ugyancsak legyalult vörös káposztával, ízlés szerint

időszakra is jellemző volt, ezért többször volt sárga jelzésű
figyelmeztetés. A hőmérséklet 26 C-fokról 9 C-fokra zuhant
egyik napról a másikra, ami megviseli a szervezetet.
Szeptember 17-én újabb fákat tépett ki a vihar, de ez
alkalommal nem voltak komolyabb károk. A tűzoltók ezen a
napon emlékeztek meg a Tűzoltók Napjáról, ami igazából 13án van (1848. szeptember 13-án a bukaresti tűzoltók Pavel
Zăgănescu hadnagy vezetésével hősiesen harcoltak a törökök
ellen, ennek emlékére 13-a a román tűzoltóság napja). A
szertárban gyűltek össze, ahol Mik József polgármester
köszöntötte őket, megköszönve áldásos munkájukat. Ez úton
köszöntjük mi is őket, megköszönve aktív munkájukat.
Farkas Aladár

fotó: Pethő Csongor

sózzuk. Egy-két óráig állni hagyjuk. A paprika belsejét sóval
meghintjük és amig a káposztát érleljük, félretesszük. Azért kell
besózni, hogy miközben megtöltjük a káposztával, ne repedjenek
el. A káposztát levétől jól kicsavarjuk és a megtöltött paprikákat
jól megnyomkodjuk. Szép sorban üvegekbe rakjuk, tormát,
szemes borsot adunk hozzá. Mikor egy 3 literes üveg megtelik, a
káposzta levével feltöltjük. Vízgőzben gyöngyözésig dunsztoljuk.
Sok sikert!
Molnár Rozália
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