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 Ungureanu Katalin
Tóninak

Úgy-e  megírtad ott fenn

a „nagy”költeményt ?

Na küldd el szépen, s mi meghalljuk .....

amikor a parkban kószál a szél

amikor a padokon sárga falevél

amikor a borvízmúzeum mesél,

ha a nagydombon megpihen a délután

ha kúszik az árny a házad falán

ha koronát cserél az almafa az udvaron

ha szóvirág terem a kavicson .

Formázz egy agyagcsuprot is,

Hogy majd a gyerekek

Legyen mibe tegyenek

Szógyöngyöket .

Szűk világban kicsi szavak

Ez minden ami megmarad.

KÖNYVTÁR NÉVADÓ

Borszék
2018. október 13.

Október 13-án ünnepélyes keretek között lyozva azt, hogy az intézménynek egy helybeli nyeken nyert díjakat, versesköteteit, kéziratát 
a Borszék Városi Könyvtár Kamenitzky Antal kiválóság nevét adni a helyi értékek megbe- láthatták az érdeklődők. Hagyatékának 
nevét vette fel. Az ünnepség keretében Mik csülését, a hagyomány tiszteletét jelenti. látható, tapintható részét. Az a sok ismeret, 
József polgármester és Bedő Melinda, a  Elhangzott Sárpátki Ágnes és Cserkész információ, amit egész életében bőkezűen  
Kájoni János Megyei Könyvtár munkatársa Romina tolmácsolásában Kamenitzky Antal megosztott gyerekkel és felnőttel, minden-
leleplezték a kulturális intézmény új cégtáb- két verse, valamint Ungureanu Katalinnak kivel, aki meghallgatta, nem mérhető, de 
láját. Bevezető beszédében Mik József méltat- erre az alkalomra írt torokszorítóan szép megmarad a szívekben, elmékben. Úgy 
ta Kamenitzky Antal tevékenységét a város verse is. A rendezvényt az ANNA & THE gondolom, szerencsések vagyunk, hogy 
művelődési életében, kiemelve sokoldalú BAND zeneszámai és Pop Stefan Cristian közöttünk élt és alkotott. Csak körül kell 
tehetségét. Alulírott az embert próbálta be- hegedű játéka tette színesebbé, ünnepélyessé. nézni, mit hagyott maga után! Neki köszön-
mutatni félszázados ismeretség és sokévi A kultúrház lépcsőházában és a stúdió- hetően gazdagabbak lettünk. És az általa 
együttmüködés alapján (rendszeresen jelen- teremben Kamenitzky Antal kiállítást ren- feltett kérdésre : „Érnek-e, s mennyit papíron 
tek meg versei a Forrásokban), Farkas Aladár dezett Móga Attila (maga is K.A. tanítvány) az álmok?” Borszék város megadta a legjobb 
a múzeumkurátort, lelkes lokálpatriótát, azokból a tárgyakból, melyeket az örökösök a választ.
idegenvezetőt és a környék irodalmi köreinek városnak ajándékoztak; szobrait, kerámiáit, a A rendezvényt Sárpátki Ágnes szervezte. 
tagját idézte meg. Bedő Melinda a könyvtár gyerekek által készített apró tárgyakat, Köszönet érte.
közelmúltjáról és jelenéről beszélt, hangsú- plaketteket, különböző vásárokon és verse-

Kolbert Tünde

fotó: Móga Attila



József polgármesterek vázolták az eltelt időszak megvaló-
sításait. Láthattuk terepen a város legújabb megvalósításait: a 
piactér építészeti fejlődését, térkövezését, a löszparti környezet 
újjászületését, a Duna-híd melletti sétány felújítását, az 
állóhajó beüzemelését, stb. Lépten-nyomon látni az önkor-
mányzat és a Polgármesteri Hivatal ráfigyelését a városra.

Az ünnepség egy szép kultúrműsor keretében zajlott, 
ahol a román és a magyar himnuszok mellett szavalatokat, 
népdalokat, népmeséket és hegedűkoncertet hallhattunk. A 
két polgármester kézjegyével és a város pecsétjével látta el a 
kapcsolat meghosszabítását szentesítő okiratot. Kölcsönös 
ajándékozás következett. Az együttműködés 5 éves jubileumi 
érmét minden résztvevő megkapta.    

A rendezvény a székely himnusz eléneklésével 
fejeződött be. Utána állófogadáson vettünk részt a Vár-

A Dél-Dunántúli településsel öt évvel ezelőtt írtuk alá a étteremben. Délután városnéző körút, majd baráti beszélgetés 
testvértelepülési szerződést. Egy nagyon gazdag fél évtized áll a város állóhajóján. Megdöbbenve néztük a Duna alacsony 
mögöttünk. A polgármesterek és önkormányzati képviselőkön vízállását. Állítólag 1947 óta nem volt ilyen alacsony a Duna 
kívül több civil szervezet és magánember fölkereste testvér- vízállása. A teherhajók már nem is tudnak közlekedni. 
városát, megismerte annak gazdasági potenciálját, turisztikai Vasárnap egy kalocsai kirándulással ajándékozták meg 
és idegenforgalmi lehetőségeit. Betekintést nyert a másik a borszéki delegációt: Főszékesegyház Könyvtára, néprajzi 
település életébe. Barátságok születtek, sőt családi kötelékek skanzen, stb.  
erősödtek. A 9 testvértelepülés közül Dunaföldvár hozta a Jó volt találkozni régi barátainkkal, ismerőseinkkel. 
legtöbb turistát Borszékre. Reményeink szerint ez a találkozó újabb löketet ad ennek a 

Október 20-án 9 fős delegáció vett részt a partner- virágzó kapcsolatnak. Köszönjük a meghívást, és kívánunk 
kapcsolati szerződés megerősítésén. Horváth Zsolt és Mik további eredményes munkát.
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 A DUNAFÖLDVÁRI PARTNERKAPCSOLAT MEGERŐSÍTÉSE

A Történelmi Emléknap adta a lehetőséget, hogy ének- és zeneszámokkal tették emelkedettebbé a hangulatot. Az 
méltóképpen emlékezzünk az 1849-49-es forradalom és előadásból leszűrhető következtetések: a vértanuk egy része 
szabadságharc mártírjaira. A szervezők új megközelítésben német, osztrák, szerb, horvát és örmény volt, de a magyar 
mutatták be a véres eseményeket. szabadságért adták életüket. Végzetüket a nemzet balsorsa 

A megemlékezés szentmisével kezdődött, majd a idézte elő. Életre való katonaemberek voltak, akik a polgári 
résztvevők fáklyás felvonulással érkeztek a kultúrotthonhoz, életben jó férjek, jó apák voltak. Nem készültek mártírnak. 
ahol az alkalomhoz illő színpadkép fogadott: rózsacsokrokkal Megrázó képet alkothattunk az aradi vesztőhelyről, Haynau 
díszített színpad, 13 szék, rajta égő gyertyák, a hátsó falon cinizmusáról (kegyelemből 4 tábornok esetében könnyített a 
kivetítve a 13 vértanú csoportképe. Márton József plébános halálraítéltek büntetésén: kötél helyett, golyó általi halál). A sors 
köszöntötte az emlékezni óhajtókat, és ismertette az áldozatok iróniája, hogy ezek a katonák nem a csatéren estek el, hanem az 
rövid életrajzi adatait, életútjukat, kapcsolatukat a '48-as elnyomó hatalom hadbírósága ítélte halálra. Az áldozatok 
szabadságharccal, majd az ítéletet. A vázolt portré a vértanuk méltóságukat megőrizték az utolsó pillanatig.
emberi arcát mutatta be, kötődésüket a családjukhoz, 169 évvel Arad után sem szabad megfeledkezzünk, hogy 
gyerekeikhez, katonáikhoz. Közben a mozivásznon láthattuk az a szabadságnak ára van. Harcolni kell érte, ha kell életünk árával 
illető áldozat portréját. Kolbert Tünde és Sárpátki Ágnes az is. 
elítéltek családtagjaihoz írt leveleikből olvastak fel részleteket. Az előadás mély nyomot hagyott a résztvevőkben. 
Minden ítélethirdetés után egy székelyruhás kislány kifújta az Merem állítani, hogy hasonló megemlékezésben még nem volt 
égő gyertyalángot. Két csángó zenész, énekes az eseményhez illő részünk. Gratulálunk a szervezőknek.

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA OKTÓBER 6-ÁN

Farkas Aladár

fotó: Farkas Aladár

Tisztelettel és köszönettel, Farkas Aladár
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Október első négy hete alkalmat adott az óvodások 
számára az ősz kincseinek felfedezésére, az őszi természet 
megcsodálására. A közös séták, a levél- és termésgyűjtés, az 
őszi gyümölcsök és zöldségek megfigyelése, hasznosítása és 
sok más játékos tevékenység azt a célt szolgálta, hogy 
óvodásaink élményszerű megtapasztalások révén egyre több 
dolgot fedezzenek fel és ismerjenek meg a környezetükről. A 
„Csodás, gazdag ősz” című négyhetes tematikus projektünk 
záró mozzanata, produktuma volt az október 26.- án 
megszervezésre kerülő „Őszi vásár”, amely a mi óvodánkban 
első alkalommal került megszervezésre. Azon túl, hogy az 
Óvodai Program is előírja az efféle közösségi tevékenységeket, 
legfőbb célunk az volt, hogy gyerekek és felnőttek számára 
egyaránt egy örömteli eseményt biztosítsunk. Többnyire a 
gyerekekkel közösen elkészített termékeinket kínáltuk 
eladásra, árak megszabása nélkül; vásárolhattunk birsalma, nem a pénzgyűjtésen, a „kéregetésen” volt a hangsúly, nem ez 
körte és szilva kompótot, savanyúságot, almás és diós motivált, hanem egyszerűen arra akartuk nevelni óvodá-
süteményeket, különböző termésekből, falevelekből-, vagy sainkat, hogy a kitartó, lelkes munkának megvan az 
ezek segítségével készített dísztárgyakat. Sajnálom, hogy nem eredménye, a gyümölcse, ami örömmel, megelégedéssel, 
tudom képekben megmutatni a készülődések lázas pillanatait, pozitív megerősítéssel tölti be a szíveket (sajnáljuk, ha nem 
amikor az apró kezecskék vágták a kompótnak való mindenki így értelmezte ezt a tevékenységet). Pedagógus-
gyümölcsöket, őrölték a diót, ragasztották a faleveleket, társaimmal együtt fontosnak tartjuk, hogy már ebben a korban 
pecsételtek a gyümölcsökkel, stb. Az ő szintjükhöz mérten tudatosítsuk a gyermekekben Bölcs Salamon mondását, mely 
terveztek, fáradtak, szorgoskodtak egy cél érdekében...” hogy szerint: „emberé a munka, Istené az áldás”, „minden 
legyen, amit eladnunk”. Sok kitartásra, erőre, lelkesedésre munkának megvan a haszna, de akinek csak a szája jár, az 
bátorító irányításra volt szükség, de megérte...mert láthattuk ínségbe jut”, hiszen a felnövekvő nemzedékek életszemléletét 
az arcukon az örömöt, hogy az ő termékeiket nézegetik, formáljuk, alakítjuk óvódás kortól iskolás koruk végéig. 
vásárolják, tudakozódnak felőlük, megkérdik: „Miből Mindenik csoport szülői közössége eldönti, hogy a 
készült?”,” Melyiket készítetted te?” begyűjtött adományokat ajándékokra, didaktikai eszközökre, 

A felelősségteljes munkára nevelést nem lehet elég játékokra, vagy más nevelői jelleggel bíró tevékenységre 
korán elkezdeni. Az Őszi vásár elsődleges célkitűzése is ez volt; fordítja. 

Jákó Enikő

fotó: Jákó Enikő

ŐSZI  VÁSÁR AZ ÓVODÁBAN

Október a szülői értekezletek időszaka. Ilyenkor téma ezés), mint az a "függő" kiskamasz, akit olyannyira féltenek...
legtöbbször a gyermekek függősége az okos kütyüktől. A gyermekkel érintkező (neki közvetlenül mintát adó) 
"Már nem tudjuk, hogyan korlátozzuk a (10-13 éves) FÉRFIAK - akiket a nők az engedékenységük miatt felelőssé 
gyerekünket! Félünk, hogy teljesen függővé válik!" - tesznek a gyermek kütyütől való "függéséért"! - dicséretére 
panaszkodnak a szülők. A gyermeknek napi másfél óra legyen mondva, hogy ők a mobilt és a netet elsősorban 
engedélyezett, ezt ő gondosan be is tartja, de sokszor az  munkára használják, másodsorban híreket olvastak .
éjszaka leple alatt a virtuális világ rabja. Utána néztem a És - mivel késő délutánig mindenki a dolgát végezte - 
pedagógiai irodalomban, lássam mi is a vélemény. Érdekes erre a kütyüzős időszakra akkor került sor, amikor együtt volt 
felmérést olvastam!! már a család...

A gyermekkel érintkező (neki közvetlenül mintát adó) MOST AKKOR, HOGY IS VAN EZ? Mondjuk úgy, 
felnőttek közül a NŐK sokkal több időt  töltöttek a kütyüjük ahogy a bölcs közmondás mondja: kicsi kutya nagytól tanul
rabságában (fészbukozás, csetelés, barátnő: beszélgetés és sms-

KÜTYÜMÁNIA? FÉLTJÜK A GYEREKET, MIKÖZBEN...

Kovács Júlia
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fellépéseket. Az előadás után a táncosok vacsoráztak és 
következett a táncház. A csapatok az iskolában aludtak és 
reggeli után távoztak.

A sikeres rendezvény után, de főleg az elmúlt hét év 
után számos embernek és szervezetnek kell köszönetet 
mondanom. Elsősorban Kovács Juliannának, aki sokat 
támogatta a csapatot anyagiakkal és bátorítással egyaránt, 
Sándor Csabának és Rigmányi Lajosnak, akik a csapatot 
oktatták, Mik József polgármester úrnak, azoknak a 
szülőknek, akik mindig segítenek a rendezvények 
szervezésében, a gyerekek utaztatásában és a nehézségek 
idején mellettem állnak. Köszönet illeti meg a Bethlen 
Gábor Alapkezelő ZRT-t, mely két pályázat keretén belül 
támogatott bennünket. Elsősorban a nyári tábor 

Október 27-én ünnepeltük a Czifrasarok megszervezését 500.000 forinttal. Ebből az összegből 
Néptáncegyüttes 7. születésnapját. Visszaemlékezve csak az fizettük ki a szállást és az étkezést. Másodsorban a 
jut eszembe, hogy egy borongós őszi napon Sándor születésnapi rendezvény megszervezését 300.000 forinttal, 
Csabával megérkeztünk Borszékre. Az első próbát az iskola mely összegből biztosítottuk a három étkezést a táncosok 
második emeleti folyosóján tartottuk. Több mint 60 gyerek számára. Szintén köszönettel tartozunk a Csoóri Sándor 
jött el és nagy volt a kavarodás, a gyerekek nem értették mit Alapnak, mely 1.500.000 forinttal támogatta a csapat 
kell csinálni, a folyosó nagyon viszhangzott és csúszott, de működését az elmúlt évben. Ebből az összegből vásároltuk a 
azért a próbát megtartottuk. Akkor nem gondoltam volna, hangosítást, fizettük a zenekart a március 15-i fellépésen és 
hogy ilyen hosszú utat fogunk megtenni és ilyen sok vásároltunk viseleteket. Köszönöm a helyi önkor-
minden fog történni velünk. A számos fellépés, a nagy mányzatnak a havi 500 Ron adományt, melyből az oktatót 
kirándulások és a megszámlálhatatlan próba mára fizetjük.
összemosódnak emlékezetembe és csak néhány foszlány és Úgy érzem a Czifrasarok és Borszék mára eljutottak 
rengeteg fénykép, valamint videófelvétel emlékeztet az oda, hogy képesek egy kis néptáncfesztivált megszervezni, 
eseményekre. lebonyolítani. Kiépítettük mindazt, ami egy fesztivál 

Igazából az egészből ami megmaradt, az maguk a megszervezéséhez szükséges, már csak az akarat kell. 
gyerekek: akik közül mára már sokan felnőttek, de máig 
czifrasarkasnak tartják magukat, és a kissebbek akik 
jelenleg is aktív táncosok. Amikor a szülinapi mulatságon 
végignéztem a csapaton rendkívüli érzés kerített hatalmába, 
láttam a sok fiatalt és gyermeket, akik szívből táncoltak és 
jól érezték magukat. Láttam az egymásra való odafigyelést 
és a szeretetet, mely egybekapcsolja a csapatot.

A rendezvényen résztvettek az újfalvi Katorzsa, a 
gyergyóremetei Sirülő, a gyergyóditrói Pergettyű és a 
balánbányai Ördögborda Néptáncegyüttesek. A zenét 
Petres Attila zenekara biztosította. A csapatok délben 
érkeztek, ebéd után a kultúrházban rövid próbát tartottunk 
a zenekarral. Ezt követően viseletben résztvettünk a 
szentmisén, majd visszavolnultunk a kultúrházba, ahol 7 
órától sor került a fellépésre. A műsorkeretbe nem fért be 
minden vendég, sokan az előtérből nézték végig a 

7 ÉVES A CZIFRASAROK NÉPTÁNCEGYÜTTES

Ferency József igazgató

fotó: facebook.com/CzifrasarokNeptancegyuttes

fotó: facebook.com/CzifrasarokNeptancegyuttes
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fotó: Antal KárolyA hagyományos ünnepeink mellett ma már számon megfogalmazott köszöntők hangzottak el Karácson Noémi 
tartjuk a kortárstalálkozókat is. Évekkel ezelőtt teret és Puskás Ilona részéről. A templomi közös fotó elkészítése 
hódítottak ezek a találkozók, hiszen az ember időnként után virágeső fogadta az ünnepelteket: családtagok, rokonok, 
vágyik arra, hogy megtörje a szürke mindennapok barátok és ismerősök árasztották el szeretteiket a szeretet 
egyhangúságát, és ünneplőbe öltözteti testét, lelkét. Számot virágaival. Újabb fotózások következtek, majd a Pálma 
ad az eltelt évekről, esetleg további terveket sző. Már étteremben egy ünnepi ebédre voltunk hivatalosak. 
megszoktuk, hogy minden évben, a nyári hónapokban sor Csodálatosan szép terített asztal fogadott és az ételek is az 
kerül hasonló találkozókra. A 70 évesek kortárstalálkozóját alkalomhoz illőek voltak. Jó hangulatban telt a délután, és 
először – tudomásom szerint – csak a 2016-os évtől szervezik elhatároztuk, hogy érdemes volna öt év múlva újra 
(Reichenberger Éva), a tavalyit Puskás Ilona szervezte. találkozni. Szíves engedelmükkel felsorolnám a borszéki 70 
Nyilván voltak segítőtársaik. éveseket: Albert István, Antal Erzsébet, Becze Antal, Borsi 

Az idén Antal Erzsébet és Rácz Katalin vállalták a Gyöngyi, Eigel Mihály, Farkas Aladár, Ferencz Aranka, 
szervezéssel járó nehézségeket: névsor összeállítás Ferencz József, Gábor Amália, György Domokos, Ioja 
anyakönyvek és iskolai naplók alapján, lakcímek felkutatása, András, Kozma Margit, Kiss Rozália, Kristály Károly, Rácz 
meghívók készítése és kézbesítése, az ünnepi ebéd Katalin, Prezsmer György, Rutter Kálmán és Siller Mária.
helyszínének kiválasztása, és a menüsornak az összeállítása, Az emléklap egy Wass Albert idézetet tartalmazott. 
kitűzők és emléklapok elkészítése mind-mind sok munkát és Zárómondata így hangzik: „Vágyódj arra, amit a holnap hoz, 
odafigyelést igényel. és örvendj annak, ami ma van.” Az ünnepi hangulatban is 

A találkozó időpontja október 7-re esett. A hálaadó arra kell gondolnunk, hogy van értelme az életnek, van 
szentmise felemelő volt. Márton József plébános úr ez akikért, és amiért élni. Törekedjünk a szép, tartalmas, teljes 
alkalommal is lenyűgözte prédikációjával a híveket. életre.
Megemlékeztünk elhunyt kortársainkról (Bicsok Károly, Köszönettel tartozunk a szervezőknek és a Pálma 
Gábor József, Molnár István és Szabó Imre). Szépen étteremnek a szívélyes fogadtatásért és az ellátásért.  

70 ÉVES KORTÁRSTALÁLKOZÓ

Jó tudni, hogy a szállingózó, sárguló falevelek bennünket, nem válaszolunk, hanem azonnal visszautasítjuk 
nemcsak az ősz közeledtét jelzik, hanem valami újat, sok-sok a hívást és kikapcsoljuk a készüléket. Ennek elkerülése végett 
heti munka gyümölcsét is: az új színházi évadot. Így van ez jó tisztázni hozzátartozóinkkal, ismerőseinekkel, hogy 
kis térségünkben is, hiszen a gyergyószentmiklósi Figura műsoridő alatt nem vagyunk elérhetőek. Óhatatlanul 
Stúdió Színház már szeptemberben, a csíkszeredai Csíki eszembe jut, és ide kívánkozik egy kis, osztrák templomajtón 
Játékszín pedig októberben rukkolt elő új évadjával. található felirat, amit sok évvel ezelőtt olvastam (azóta felénk 

Színházba, kultúrális műsorra járni felemelő érzés, is láttam már több helyen). Valahogy így hangzott: „Isten 
ünnepi alkalom. Ennek az alkalomnak is, mint sok másnak téged is hív, de nem telefonon. A szentmise alatt kérjük 
az életünkben, van néhány írott és íratlan szabálya, amit kapcsolják ki mobiltelefonjaikat!” Ha mindezt leelle-
érdemes felidézni. Rögtön kezdjük az elején. Már indulás nőriztük, kezdődhet is a műsor! Előadás alatt azonban nem 
előtt nemcsak lelkileg hangolódunk a műsorra, előadásra, állunk fel, nem hagyjuk el a helyünket (kivéve, ha rosszulét 
hanem elegánsabb ruhát öltünk (nem túl kihívót, nem is környékez), nem étkezünk. Ha köhögnünk kell, halkan 
slamposat), és kezdés előtt legalább 10 perccel megérkezünk. tegyük, és ne beszélgessünk nézőtársainkkal. Nem árt azt is 
Miután elfoglaltuk helyünket, kényelembe helyeztük tudni, hogy a színdarabok alatt (általában) tilos bármilyen 
magunkat, ellenőrizzük telefonjainkat (ha egyáltalán nálunk kép- és hanganyagot készíteni jogvédelmi okok miatt. Az 
van), hogy ki van-e kapcsolva. Ez több szempontból is előadók munkáját tapssal dicsérjük és köszönjük meg.
lényeges: egyrészt kellemetlen helyzetbe kerülünk, ha ne adj' Mindezek betartása hozzájárul ahhoz, hogy egy 
isten előadás alatt megszólalna, vagy hangosan megrez- felejthetetlen közösségi élményben legyen részünk. 
zenne, másrészt az előadók nehéz munkáját is megzavarja, Mindenkinek kellemes kikapcsolódást, élménydús 
harmadrészt nézőtársainkat is kizökkenti a varázslatos előadásokat kívánok az új évad alatt is!
hangulatból. Ha mégis, bármilyen oknál fogva hívnak 

KULTÚRMORZSA: Színházi illemtan

Móga Renáta

A kortársak nevében, Farkas Aladár
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Ki gondolná, hogy a gyarmati korszakban háborúkat vívtak érlelik őket. A több hónapig is eltartó folyamat végén a rudak színe 
olyan fűszernövények monopóliumáért, mint a ma már banális sötétbarna, fekete lesz, a legjobb minőség ismertetőjegyei pedig a 
bors? Vagy halállal büntették azt, aki ki merészelte csempészni legalább 15 cm hossz, a hajlékonyság, puhaság és a rúdra 
ezeket az értékes növényeket, hogy máshol is termeszteni lehessen harmatszerűen kicsapódó vanillintartalom. A termés tokját 
őket? Lássunk csak néhányat ezek közül. hosszában felhasítva, késheggyel kell kikaparni azt a kevéske, fekete 

A fahéj konyháink elengedhetetlen fűszere, főként krémszerű anyagot, ami nem más, mint a rudakban található 
sütemények kedvelt ízesítője, de húsételekhez, mártásokhoz is sokezernyi apró mag. Ebben található az aromaanyag és ez kerül 
talál. Amint a nevéből is következtetni lehet, a fahéj egy „fa héja”. bele a desszertekbe is. A népszerű vaníliás cukor az eredeti vanília 
Európában az ún. Cinnamomum verum vagy Cinnamomum mesterséges helyettesítője, azaz szintetikus vanillinnel ízesített 
zeylanicum (ceyloni fahéj) a népszerű fahéjfajta, amelyet szerte a cukor.
világban termesztenek, de őshazája, egyben a legjobb minőségű A fekete bors a legáltalánosabban fogyasztott fűszer. 
fahéj előállítója Srí Lanka. Az esős évszakban a fahéjfa fiatal, karnyi Indiából származik, fűszerként és gyógyszerként ismerték már 
vastagságú hajtásait levágják, külső, vékony kérgüket lekaparják. A időszámításunk előtt. A középkorban értéke annyira megnö-
megmaradó, vastagabb kérget bottal dörzsölik, hogy fellazuljon, vekedett, hogy az aranyhoz hasonlóan fizetőeszközként is 
majd lefejtik. A kéregdarabokat egymásba tuszkolják, hogy használták, innen ered a „borsos ár” kifejezésünk. A bors kúszó 
száradás után is megmaradjon hengeres formája. Megfelelő növény, haszonfákra vagy speciális támasztékokra kapaszkodik fel. 
hosszúságú darabokba vágják, illetve porrá őrlik, így kerül Termése fürtökben lóg, egy-egy füzéren 50-60-asával zsúfolódnak 
forgalomba. össze a szemek, melyek éretlen állapotban zöld, éretten pedig vörös 

Ha már a desszert fűszereknél tartunk, szenteljünk egy kis színűek. A fürtöket éretlen állapotban szüretelik, természetes 
figyelmet a vaníliának is, hiszen az eredeti vanília ó, mennyire távol fermentálódás során feketednek meg a szemek, amelyeket végül 
áll az általunk használt vaníliás cukortól! Az orchideafélék szárítanak. A fehér bors ugyanebből a fajból készül: vízben való 
családjából, a Vanilla nemzetséghez tartozó néhány faj termését áztatás után az érett termés külső héját eltávolítják, a megmaradó 
nevezzük vaníliának. A Vanilla planifolia a legelterjedtebb fehéres szemeket szárítják.
vaníliafaj, amelyet fűszernövényként termesztenek. Őshazája A szegfűszeg a Maluku-szigeteken (Fűszer-szigeteken) 
Mexikó, napjaink legnagyobb termelői Madagaszkár és Indonézia. őshonos örökzöld szegfűszegfa kifakadás előtt leszedett és 
A sáfrány után a világ második legdrágább fűszere. A kúszónövény megszárított virágbimbói. Az első szüretelésre a fa körülbelül 20 
termesztése sok munkát igényel, hiszen a csupán egy napig nyíló éves korában kerül sor. Az egész virágzatot leszedik, amikor 
virágokat kézzel kell beporzani, egyenként, e művelet nélkül nem teljesen kifejlődött, de még zárt virágokat őriz, majd lecsipdesik és 
jön létre a termés, azaz a vaníliarúd, amely 6-9 hónapon keresztül levegőn megszárítják a bimbókat. A szárítás alatt súlyának mintegy 
fejlődik. Begyűjtésük után a rudak további gondos munkát kétharmadát elveszíti, színe sötétbarna színt kap. És máris mehet a 
igényelnek: forrázzák, gőzölik, szárítják és titkos receptek alapján forralt borba, hiszen a főzés semmit nem vesz el aromájából!

TARKA BARKA VILÁG: Konyháink egzotikumaiból

Fazakas Emese

tesszük, annyi vízben, hogy bőségesen ellepje. Amikor a 
zöldségek puhára főttek, botmixerrel összeturmixoljuk az egészet, 

Hozzávalók: szükség esetén vizet adagolunk még, ha úgy látjuk, hogy túl sűrű 
300 g vörös lencse, 3 paradicsom, 2 kápia paprika, 2 fehér lenne a leves. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a citrom levét. A 

hagyma, 1 citrom leve, só, bors bátrabbak curryvel is ízesíthetik, de egy kis friss mentalevél is talál 
Négybe vágjuk a zöldségeket, és lencsével együtt főni a leves ízéhez.

Annak szíve vágyik vissza. Talán ez az oka, hogy 2018. 
szeptember 8-án ismét találkoztunk, volt bölcsődések. Ez 
alkalommal a körorvosi rendelő alkalmazottjai is megtiszteltek 
jelenlétükkel. Ismét a Pálma vendégszeretetét élveztük, ahol 
kellemes légkörben az elmúlt évek vidám és szomorú eseményeire 
emlékeztünk. Őszintén örültünk egymás társaságának, és a két 
találkozó tapasztalatai alapján (először tavaly gyűltünk össze sok 
év után) elhatároztuk, hogy jövőre újra találkozunk, szeptember 
első hetének végén, veletek ugyanitt!

Sanyi konyhájából

KI A BORSZÉK VIZÉT ISSZA...

Eigel Katalin

 Lencse krémleves
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KEREKES KUTYA FOGATHAJTÓ VERSENY BORSZÉKEN
társaságában. A versenyszámok a kutyák számától és fajtájától 
függően a következők: C1-es kategória a 4 husky kutyás próba 
triciklivel, a C2-es kategória a 4 malamut kutyás próba, a D1-es 
kategória a 2 kutyás husky (kerékpáron), D2-es kategória a 2 
kutyás malamut (triciklivel), 

Gyönyörű, őszi időben került sor a versenyre. A terep, a 
fürdőtelepen volt. Minden kategória ugyanazt a távot kellett 
megtegye szombaton és vasárnap. A két futam eredményét 
összesítették és a következő végeredmény született: A C1-
kategória versenyét a 43 éves Molnár Sándor nyerte az általa 
tenyésztett huskykkal. A C2-es kategória nyertese a balánbányai 

Egy viszonylag fiatal sportág szerelmesei városunkban Grosu Constantin, aki már az első borszéki versenyen is itt volt. A 
tartották az idény első versenyét. Az országban alig 14 településén 2. helyezett a szintén balánbányai Alastec malamut sportegylet 
űzik ezt a sportot, köztük van Borszék is. Az első versenyre 2004. versenyzője, Basarab Gicu lett. A D1-es kategóriában (kerék-
február 14-15-én került sor a Fokhagymásban. Akkor 13 csapat páron), első helyen végzett Achim Alexandru Zalatnáról, 2. lett a 
nevezett be 3 kategóriában. A versenyzők Balánbányáról, kolozsvári Moca Dan és 3. a borszéki Péter Mariana. A D2-es 
Csíkszentmártonból, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, Nagy- malamutos kategória győztese a balánbányai Grosu Constantin, 
bányáról és Bukarestből érkeztek. A szervező Bodó István volt, az 2. lett Tentis Daniel Nagykárolyból, és 3. Chetrean Paul 
Intim vendéglő akkori főnöke. Molnár Sándor a 6. kiadáson Kolozsvárról. A D2-es husky kategória győztesei. 1. a borszéki 
kapcsolódott be az általa tenyésztett kutyával. A következő évben Molnár Bernadett, 2. Marc Gabriel Salamásról, 3. a sepsi-
részt vett a Donovalyban szervezett világbajnokságon. Bernadett szentgyörgyi Barta Róbert. A terepfutók versenyét a borszéki 
lánya 2014-től kezdett versenyezni. A tavaly, szinte minden Farkas Szilveszter-Csaba nyerte, 2. lett a kolozsvári Nica Irina és 3. 
versenyen, dobogós helyen végzett. Tentiș Daniel. Még volt versenyző Medgyesről (Miklós Attila, 

2015-ben Bodó István Borszéken megszervezte a 10. Borszékről (Siller Mihály). 
jubileumi versenyt. A verseny érdekessége, hogy éjszakai futamot A verseny támogatói: ROMAQUA GROUP Rt. , Borszék 
is szerveztek. A mostoha időjárási viszonyok miatt az első város önkormányzata, a Fitness-panzió, a borszéki Ifjúsági 
versenynap szánon, míg a második nap háromkerekű szekéren Fórum, az OFF ROAD Club, Balla Ferenc, Cotrigășan Cristina. A 
versenyeztek. Az idei verseny, egyfajta felkészülés volt a téli versenyzők és szervezők ebédjét a Fitness panzió és Veress 
szezonra. Kerékpáron, illetve háromkerekű biciklin versenyeztek. Szabolcs készítette. Köszönettel tartozunk a szervezőknek és a 
Volt, aki terepfutóverseny formában teljesítette a távot, kutyája támogatóknak. 

fotó: Hámos Győző

Farkas Aladár

Adventi gyertyagyújtàs! - a készülődés, a várakozás, – tehetnénk fel a kérdést. Talán az, hogy a mindennapokban a 
gyertyagyújtás ideje. Idén is újra megszervezzük az adventi várakozás sok-sok negatív élménnyel függ össze. Türelmetlen-
gyertya gyújtás sorozatot. Az adventi koszorú első lángja séggel, tehetetlenséggel párosul, közben a nagy sürgés-forgásban 
december 2- án lobban fel. Az ünnepséget az alsó borszéki oly könnyen feledkezünk meg a hozzánk legközelebb állókról, az 
parkban tartják. otthon nyugalmáról, szeretteinkről, miközben lelkünk legmélyén 

A hagyományt folytatva elkészül az óriás adventi koszorú csak erre vágyakozunk. Az adni vágyásról, az odaadásról, a 
amelyen vasárnaponként fellobban a béke, a hit,a szeretet és a másokért, szeretteinkért való tenni akarás érzéséről. 
remény làngjai. Szeretnénk ha minel többen vennék a fáradtságot Mind a négy adventi vasárnap szeretettel várunk 
és jöjjenek el erre a közös együttlétre, közös ünnepre. Az advent mindenkit az 5 órától kezdődő gyertyagyújtasra és, azt követő 
jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. színes műsorokra a kultúrházban. 
Megérkezni és türelemmel várakozni. Milyen egyszerűnek tűnik December 2 – Amabile Trió - koncert
mindez, milyen könnyű kimondani, de milyen nehéz ezt a December 9 – Oprea Mircea - karácsonyi dalok, Anna & 
nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani. Mert olyannyira The Band – karácsonyi dalok
elfoglalnak minket a hétköznapokban a feladatok, kötelezettség, a December 15-16 – Karácsonyi Kavalkád (BIF)
világnak való megfelelés kényszere, hogy amikor egy kissé December 23 – Mosneag Ilona tanítványainak műsora, 
lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen Mosneag Gellért tanítványainak műsora
vagyunk képesek a megállásra, az odafigyelésre. Mi ennek az oka? 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS!-

Mosneag Ilona
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élvezte, hogy helyismeretét, műveltségét átadhatta hallgatóinak. 
Segített a Múzeum átrendezésében. Még halála előtt is tablókat 
állítottunk össze (lásd azt a fotót, amit halála előtt nem sokkal 
készítettem róla). Elkísérte a vendégeket a gyalogösvényeken, 
folyamatosan tájékoztatta őket városunk szépségeiről. Igazi 
lokálpatrióta volt.

Érdemes fellapozni a Múzeum Emlékkönyvét, ahol a 
látogatók szuperlatívuszokban beszélnek róla. Otthon érezte magát 
a Múzeumban. Két üvegtárgyat is adományozott a múzeumnak. 
Emlékére már halála után berendeztem egy tározót, benne verses 
kötetei, rajzai, festménye, stb. -hiányát napjainkban is érezzük.
 Író - olvasó találkozók

Versei rendszeresen megjelentek a Forrásokban, de rangos 
Kamenitzky Antal sokoldalú ember volt. Ma már nincsenek irodalmi folyóiratokban is: Erdélyi toll, Agraria, Átalvető, 

polihisztorok, de szerintem őt nyugodtan nevezhetjük annak, Találkozások (A Salamon Ernő Irodalmi Kör antológiája), 
hiszen jóval az „általánosnak” nevezett műveltségi szint fölött állt. Borszéken (lásd a fotókat), az iskolában (1988. december), a városi 
Otthonosan mozgott az irodalom, a művészet terén. Oktató mester könyvtárban, Maroshévízen, a Költészet Napja alkalmából (2011-
a volt Pionírháznál (Tanulók Háza) 2014.), fotók, újságcikkek, -Gyergyószentmiklóson: 2007. április 

Gyerekek százait oktatta, nevelte. Rajzot, festészetet és 10-én (Kolbert Tünde, Nagy Zoltán, Tóni és jómagam). Fotó és 
kerámiát tanított közel két évtizeden át. Kemencét épített a kerámia újságcikk a Hargita Népében, a Gyergyói Kisújságban (Baricz-
tárgyak kiégetésére. Kísérletezett, hogy hány resószállal tudja Tamás Imola cikke, Jánossi Alíz cikke az Új Keletben.
elérni a szükséges hőfokot. Az agyag beszerzése is gondot jelentett. - Marosszentgyörgyön, 2015. április 11-én. Itt bemutatta a 
Személyesen ásta, bányászta a jó minőségű agyagot, rostálta, 101 válogatott költemény című kötetét. Komán János költőtársa 
szitálta, hogy ne legyen szemcsés. A helyiség fűtése is fontos volt, méltatta Tóni verseit. Borszék, 2018. 10. 13.
hogy az agyag ne fagyjon meg. Rendszeresen részt vett 

Farkas Aladár
kiállításokon (Megéneklünk Románia), Maroshévíz, Csíkszereda, 

Elhanzott a könyvtár névadó ünnepségen
Bukarest, Horezu. Tárgyak százai maradtak fenn. Munka közben is 
folyamatosan okította tanítványait.

Készített plaketteteket, kitűzőket: nőnapra, sportren-
dezvényekre, fúvós találkozóra (Ezüst trombita, 1990.), stb.

Ex libriseket is készített, rajzolt, festett, szobrászkodott, 
Hargita Megye Tanfelügyelősége az 1992-93-as tanév kimagasló 
eredményeket elért pedagógusa címmel tüntette ki (HN. 1993. 06. 
26.).

Hogy miért hagyta ott a Tanulók Házát? -nagyon nehéz 
körülmények között dolgozott: tűzifa beszerzés, felvágás, tüzelés, 
takarítás, megcsonkította az egyik ujját, visszatért régi 
munkahelyére, a Romaquához, humán erőforrás irodába. Innen 
ment nyugdíjba. A Borvízmúzeum kurátora, kalauza volt 2006-
2015 között lelkiismeretesen végezte ezt a munkát. Valósággal 

KAMENITZKY ANTAL MUNKÁSSÁGA

fotók: Móga Attila
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