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KUTYASZÁNHÚZÓ VERSENY 
Borszék Kupa Téli idény - havas hetek

(folytatás az 2. oldalon)

Az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendő 
rendezvény idén február 10 és 11-én csalogatta ki a borszékieket 
és turistákat egyaránt. Nagy izgalommal járt a szervezési 
munka, hisz a verseny hetén különösen enyhe és csapadék-
mentes volt az idő, de végül a vetélkedőt megelőző két nap alatt 
több mint 15 cm-es hóval hintette meg a Teremtő tájainkat, 
ígyhát igazán hangulatos körülmények között zajlott le minden. 

A versenyzők az ország különböző vidékeiről érkeztek, 
Beszterce, Bukarest, Kolozsvár, Máramaros, de voltak 
résztvevők Gyergyócsomalfalváról, illetve Csíkszeredából is, és 
természetesen Borszéket is eredményesen képviselték Molnár 
Sándor és Molnár Bernadette. Az idei verseny a sprint 
versenyek kategóriájába sorolható, ahol a kutyák sebessége volt 
a döntő, és minden csapat két futamban járta le a kb. 5km-es 
útvonalat a Reménység sípálya közelében levő tisztáson. A 
szánhúzó fajok legjobbjai voltak jelen, husky, malamut és az 
aranyos szamoyed kutyák bűvölték a közönséget korosztálytól 
függetlenül. 

A vasárnapi és egyben második futam végén, sor került a 
díjazásra is, és így megtudtuk kategória szerint (fogat-szám és 
faj szerint), hogy kik voltak a leggyorsabbak. A legjobb 
eredményt Kiss Attila (Óradnai római katólikus pap) vitte haza, 
ami nem volt meglepetés, hisz 2017-ben az olaszországi 
világbajnokságon is első helyet nyert, de végeredményben 
mindenki győztesen távozott Borszékről. 

Megvolt a mikulásjárás, az angyal is elhozta 
ajándékait, benne voltunk már az újévben, mire igazi tél 
lett. Olyan, mint gyermekkoromban-mondják velem együtt 
az idősebbek. Február első hétvégéjén kezdett el rendesen 
havazni, előbb kínlódva, aligpelyhekben, majd mintha a 
mesebeli Holle anyó rázta volna meg dunnáját, „betemetett 
a nagy hó, erdőt, mezőt, rétet”, és Borszéket. A késői hó 
ellenére a téli idény már az első téli vakációval egyszerre 
köszöntött be, és azóta is tart. December 22-én megnyílt a 
sípálya, műhóval bíztosították a sízéshez a havat. Megteltek 
a szálláshelyek, az éttermek; hetekkel szilveszter előtt 
Borszék teltházas volt. A későn ébredők nehezen vagy nem is 
találtak szállást. „Megmozdult” a város,  a pezsgő élet azóta 
is tart. És nem csak hétvégeken. Décse Levente síoktató az 
idén is itt tanítja síelni a gyerekeket, a szucsávaiak 
úgyszintén.  Kondorosról és környékéről 80 személlyel 
érkezett Vári Ferenc, immár sokadszor. Sok visszatérő 
moldáv vendég ünnepeli nálunk a pravoszláv karácsonyt és 
újévet. A szomszéd megyékből is sokan jönnek, főleg 
hétvégeken. A vendégek általában elégedettek a sípálya 
müködésével, a hóminőséggel. Mielőtt akárki is 
megvádolna, hogy túlteng a rózsaszínű optimizmus az 
irományomban, sietek hozzátenni, hogy azoknak, akik több 
napot töltenek nálunk, és nem síznek, kevés szabadidős 
programot tudunk ajánlani. Jó dolog csengő szánnal, 
csillogó havon, napsütésben, de akár hóhullásban körbe 
járni Borszéken. A figyelmes szános még egy-egy korty 
szilvóriummal vagy forralt borral is megtoldja a 
szolgáltatást, de csak havas úton repül a szán. No, meg 
egyszer próbálják ki a többnapos tartózkodás alatt. A 
különböző rendezvények (Borvíz kupa, szánhúzó verseny, 
stb) általában hétvégeken vannak. Az Ó-Sáros bármennyire 
is kellemes fürdő, méreteinél fogva nem tudja kielégíteni 
ilyenkor az igényeket. Akárhogyan is próbálnám kerülgetni 
a témát, nagyon hiányzik már az a kezelő-és wellness-
központ! Hóban és napsütésben, télen és nyáron egyaránt.

Kolbert Tünde

fotó: Hámos Győző



2. oldal                                                                                                                                                                                                                           Források                     XXII. / 2. szám

TÁJÉKOZTATÓ TANÁCSHATÁROZATOKRÓL
Az év első tanácsülésére január 4-én került sor. A 14-es határozat 1 402 köbméter fa destinációjáról 
Az 1-es határozat a költségvetési deficitet rendezi. döntött.
A 2-es határozat a tavalyi pénzügyi megtakarítás A 15-ös határozat elfogadta a Városfejlesztési cég 

sorsáról döntött. 2017-es pénzügyi helyzetét és a 2018-as költségvetését. Az 
A 3-as határozat a 40 lej alatti adóhátralékok évet 4 679 lejes profittal zárták.

eltörléséről döntött. A 16-os határozat egy városi delegáció Abára való 
A 4-es határozat jóváhagyott 15%-os adócsökkentést. kiutazását fogadta el. 
Az 5-ös határozat jóváhagyta egy zonális terv Február 20-án tartott tanácsülés határozatai:

kivitelezését, az új, fiataloknak szánt területek esetében. A 17-es határozat értelmében a Kerek-sportpálya 
A 6-os határozat nevesítette Patka Róbert mérnök visszakerül a Városfejesztési cég adminisztrálásából az 

urat a G 10-ben (Észak-Hargitai Egyesület). Önkormányzathoz.
A 7-es határozat jóváhagyta a nyári bobpálya A 18-as határozat jóváhagyta Pépel Attila Árpád soros 

kivitelezési tervének elkészítését. ülésvezető elnöki kinevezését.
A 8-as határozat nevesítette az önkormányzat A 19-es határozat egy akciótervet fogadott el a 

képviselőit a Városfejlesztési cég vezetőségébe: Radu- romokkal kapcsolatosan.
Răducu Lăzăroiu, Kovács Géza, Farkas Aladár, Ungureanu A 20-as határozat megerősített Patka Róbert 
Ion és Klemencz Emese személyében. részvételét a G-10-ben.  Mik József, a város polgármestere és 

A következő tanácsülésre január 30-án került sor, Patka Róbert képviseli az önkormányzatot a Közgyűlésben.
ahol az alábbi határozatokat fogadta el. A 21-es határozat alapján a város köztulajdonába 

A 9-es határozat elfogadta a város közvagyonának kerül néhány terület a Nádas-, Petőfi Sándor-, Tudor 
leltárát. Vladimirescu- és Belvedere utcákból.

A 10-es határozat elfogadta a város 2018-as A 22-es határozat elfogadta a 2017-es pénzügyi 
költségvetését. 2,2 millió lejjel kevesebb az idei költségvetés, mérleget.
mint a tavalyi. Az ok a személyi jövedelemadó csökkenése. A 23-as határozat visszavonta a 8-as határozatot.

A 11-es  határozat  a  sürgösségi  segélyek A 24-es határozat jóváhagyta a pedagógusok ingázási 
kritériumrendszerét szabályozza. költségét.

A 12-es határozat jóváhagyta egy városi delegációnak A 25-ös határozat jóváhagyta Mik József 
Bonyhádra való utazását. polgármester Edelénybe utazását „A földrajz hete” 

A 13-as határozat a szociális segélyben részesülők rendezvényre.
jegyzékét és foglalkoztatását szabályozza.                                          

A szervezési munka szinte teljesen Molnár Sándornak 
köszönhető, de a BIF is kivette a részét, Klemenz Gréta és 
Barabás Krisztina a versenyzők futamidejének a mérésében 
segítettek, míg Stan Timea a konferálást biztosította a 
verseny két napján. A támogatókról sem szabad megfe-
ledkezni SC Romaqua Group, a borszéki Polgármesteri 
Hivatal, a Fitness Panzió, Zudor István és Balla Ferenc.

Mindenkinek kellemes élmény volt, versenyzőknek és 
nézőknek egyaránt és remléjük, hogy a jövő években is lesz 
majd hasonló rendezvényben részünk, ezzel is növelve 
városunk turisztikai vonzerejét.

Farkas Aladár

(folytatás az 1. oldalról)

Stan Timea-Anca fotó: Hámos Győző



Amikor 1848-ról beszélünk, elsősorban a március 15-i erdélyi magyarság az unióban látta jövőjének biztosítását és a 
események jutnak eszünkbe. Önmagában a pesti forradalom polgári felemelkedés zálogát.
kitörése egy felemelő pillanat volt, melyre azóta is szívesen Erdélyben a polgári átalakulás erői gyengék és 
emlékezünk nemzeti ünnepünk alkalmával. 1848-1849 megosztottak voltak ahhoz, hogy Erdélyt a forradalom bázisává 
történeti hagyománya nem csak mámoros pillanatokról, tegyék. Így Erdélyre 1848-ban súlyos belső társadalmi és 
pozitívumokról szól, magában hordoz számos veszteséget, nemzetiségi konfliktusok vártak, melyek 1848 őszére 
fájdalmas emléket. Ezek a fájdalmas emlékek ott vannak mind a polgárháborúba csaptak át. A bécsi vezetésnek sikerült 
román, mind a magyar, vagy akár a szász történeti tudatban, és kihasználni a forradalmi vezetés gyengeségeit és egymás ellen 
nem kis befolyással vannak a politikára vagy akár a mindennapi hangolni az erdélyi nemzeteket. Ennek tükrében elmondhatjuk, 
életre. hogy Erdély számára 1848 a polgárosodást, fellendülést, de 

Miután 1848-ban Párizs népe felkelt, elűzte a királyt és ugyanakkor a nemzetiségek közötti konfliktus kirobbanását is 
kikiáltotta a köztársaságot, az egész kontinensen hullámszerűen jelentette, melyért elsősorban a császári politika a felelős. A 
terjedt a forradalom. A francia forradalmi eszmék polgárháború hatalmas vérengzéssel járt Dél-Erdélyben, az 
megállíthatatlanul terjedtek minden országban, korszerű áldozatok számáról ma is élénk vita zajlik. A legnagyobb 
követelményeivel szemben semmilyen államhatalom nem veszteséget a szórványban élő magyarság szenvedte el, de 
tudott ellenállni. A társadalmi átalakulás mellett azonban olyan szenvedett a román lakosság is, melynek soraiból fele annyi 
mozgalmak jelentek meg, melyek a nemzeti egységet és a pusztult el, mint a magyarok közül. A legnagyobb vesztes 
polgári alkotmányosságot biztosító nemzetállamot akarták azonban maga Erdély, mert a szörnyű pusztítás emléke máig 
kiharcolni. Ezek az új eszmék 1848 tavaszán nem számoltak rányomja bélyegét a mindennapi életre, politikára, s egyik 
azokkal a vidékekkel, ahol a hatalmi, társadalmi és nemzetiségi akadálya a történelmi megbékélésnek. Ugyanakkor egyik 
viszonyok nagyonis megosztottak voltak. Ebből a szempontból eszköze a szélsőséges mozgalmaknak a romániai magyarellenes 
Erdély egyik legsebezhetőbb régiója lett Európának. Itt még a hangualtkeltésben. Az a tény, hogy az erdélyi magyarság együtt 
rendi-feudális világ élt, melynek alapjául a három rendi nemzet vívta szabadságküzdelmét az anyaországi magyarsággal több 
(magyar, székely, szász) és a négy bevett vallás sokszázados mint szimbolikus tett, ezáltal született meg az önálló polgárosult 
rendszere szolgált. A forradalom feladata volt ennek a magyar nemzet.  Az 1848-1849-es forradalom rendszerváltást 
rendszernek a meghaladása és a polgárosodás elindítása. Az jelentett, ugyanakkor befejező szakaszát jelentette a modern, 
erdélyi forradalom a magyar forradalom mintáját követte. polgári magyar nemzet kialakulásának.

BibliográfiaÁtvette a március 15-én megjelent 12 pontot, azonban az 
Egyed Ákos: Erdély 1848-1849, Csíkszereda, 2010.események további kimenetelét nagymértékben meghatározta 
Szász Zoltán: Erdély története, 1830-tól napjainkig, Bp. 1987.az 12-ik pont. Erdély és Magyarország uniójának kérdése 

mindvégig az események meghatározó gondolatát jelentette. Az 
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NEMZETI ÜNNEPÜNK KÖZELEDTÉVEL
Erdély 1848 - 1849

Ferency József

Együtt farsangolt a Tettre Kész Nyugdíjasklub és a Flüei 
Miklós gyermekotthon. Weber Brigitta igazgató asszony 
meghívására a nagymama- nagytatakorúak meglátogatták a 
gyermekotthon lakóit, akik farsangi díszben várták a 
vendégeket. Színes, tarka, jókedvű társaság gyűlt egybe, volt 
spanyol táncosnő, boszorkány, focista, bohóc, tűzoltó, 
hercegkisasszony ... A gyermekek pár mondatban bemutat-
koztak, elmondták, mit szeretnek leginkább csinálni. Egyáltalán 
nem egyangúak a napjaik, zumba, taek won do, tánc, éneklés 
szerepel a szabadidős tevékenységek között. Rövid bemutatót 
tartottak a vendégeknek, aztán táncra perdültek- kicsik és 
nagyok, a korkülönbség nem számított. S mint egy bálban – volt 
sütemény, üdítő, a nagykorúaknak egy-egy pohár meggylikőr 
vagy szilvórium. A két generáció láthatóan élvezte egymás 
társaságát.

   FARSANG A GYERMEKOTTHONBAN

Kolbert Tünde fotó: Kolbert Tünde
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A hitüket, vallásukat nem gyakorlóknak semmi, talán másképpen, de nem tettem. Tehát, a böjt ismét lehetőség, hiszen 
innen-onnan összegyűjtött tapasztalatokból kipréselnek annyi rossz érzéssel és gondolattal elvégzett muszáj van az 
magukból egy „nem szabad enni” választ. De hogyan állunk mi, életünkben, annyi muszáj szó, annyi muszáj viselkedés. 
akik vallásosnak, hívőnek mondjuk magunkat. A böjt? Elfordulok ezektől és megkérdezem lázongó, rosszatgondoló 
Természetesen nem eszünk pénteken húst – de arra a kérdésre, önmagamat, hogy mi az, amit másképpen is tehetnék, 
hogy miért?  - már a minden tudatosságot mellőző – mert, így mondhatnék, hogy ne tátongjon érzéseim, gondolataim és a 
szoktuk  válasz érkezik. másiknak kimondott szavaim között az a hatalmas szakadék, 

Mi is lehet számunkra, bármely fenti csoporthoz is sorolod amelybe ilyenkor mindig beleesem, és lelkileg összetöröm 
magad, kedves olvasó, az igazi nagyböjt? Lehetőség. De mire? magamat.

- Arra, hogy kezdek belső késztetést érezni, hogy a - Arra való a böjt, hogy eltávolodok az aggodalmaimtól és 
valamilyennek látszani akarástól távolodjak, és odaforduljak félelmeimtől, és közeledek önmagam vállalásának az öröméhez, 
valódibb önmagamhoz, akárki is az, akármilyen is az. élményéhez. Ahhoz az érzéshez, ami elfog engem akkor, amikor 

Valamilyennek mutatom magam, valamilyennek mindig vállalom magam, amikor el tudom mondani azt, hogy mit érzek, 
mondom magam!  S akkor mások reagálnak arra, amilyennek gondolok, anékül hogy rettegnék, félnék hogy most mi lesz, 
mutattam magam – ugye, milyen szép az? Hát ez gyönyörű! kirúgnak, mást fognak mondani vagy tartani rólam. Ahogy 
Milyen jó ember ez! Milyen korrekt! De semmi köze énhozzám… kiállok magamért, és elfog valamiféle büszkeség. Van ilyen 
gyönyörű, de ez nem én vagyok. Hol vetted ezt a ruhát? Hol vetted érzésed? Az jó. Tudjátok, körülbelül az első 25 évemet úgy éltem, 
azt a telefont, azt a kocsit? Azt gondoljuk többek leszünk általa. hogyha a pénztárnál nem adtak vissza úgy, ahogy kellett volna, én 
Hát nem. Belül ennek semmi köze hozzám. biztos nem szóltam. Nem voltam képes ezért szólni.

Tehát a böjt lehetőség elfordulni felépített, szavakban - Arra való, hogy eltávolodok a negatív önértékelésemtől, 
elmondott hamis önmagamtól és odafordulni igazi lényemhez, és közeledek a pozitív önbecsülésemhez. Ez olyan megrendítő 
mert bármilyen is az, ha nem is olyan szép, nem is olyan korrekt, élményem, sokszor látni, tapasztalni. Gyerekeket kérdeztem: 
nem is olyan kedves, de az vagyok én. Azzal kell kezdenem csináltál ma jót?  Hát csak csináltál valami jót! Nem csináltál 
valamit, a többi csak látszat. semmit? Nem. Nem tudatos benne, csak az, ha valamit rosszul 

- Arra, hogy kezdek eltávolodni a muszájtól. Ez nem azt csinál. Egyértelmű, hogy ez a velünk való kapcsolatában alakul így 
jelenti, hogy az életemből kivész az, hogy vannak kötelességeim ki benne. És ne gondoljuk, hogy ez másképpen van a mi felnőtt 
vagy feladataim vagy dolgaim. Vagy, hogy valamit meg kell életünkben.
tennem. Mit jelent az, hogy többet kellett volna imádkoznom? Igen, a nagyböjt erre is való, tisztán, rendesen látod a saját 
Ismerek egy elvárást, ami arról szól, hogy egy keresztény ember árnyoldaladat, akkor ideje volna a jó dolgaidat is megnézd 
többet imádkozik, mint én. Körülbelül ennyit értek belőle. Tehát életedben. Ha ezeket többet tennéd az életedben, most a böjt alatt, 
távolodok a muszájtól és közeledek a belső szabadságomhoz. kiszorítaná onnan a rosszat. Csak lehetőség. Na, ez így lehetne egy 
Ahhoz a szabadsághoz, ahol fölismerem, hogy tehettem volna igazi nagyböjt minden borszéki lakos számára. 

„
”

MI JUT ESZEDBE, AMIKOR A BÖJT KIFEJEZÉST HALLOD?

A 23. téli olimpiára 2018. február 8-25. között került sor A szeles, hideg időjárás nem igazán kedvezett a sportolóknak. 
Dél-Koreában. 15 sportágban, 102 versenyszámban mérték össze Több versenyszámot kellett halasszanak. A televízió jóvoltából 
a sportolók ügyességüket. Új versenyszámokban is követhettük a kedvenc sportágunkat. Sok látványos 
gyönyörködhettünk: hódeszka, gyorskorcsolya tömegrajttal, versenyszámot követhettünk: hódeszka, buckósí, műkorcsolya, 
ugrás (Big Air), curling vegyes páros, alpesi sí (csapatverseny). síakrobatika, stb.

A rangos rendezvényen 2925 sportoló vett részt. Pódiumos eredményekről nem számolhatunk be, de az 
Lenyűgöző volt a megnyitó ünnepség. Láthattuk a 19 magyar olimpiák szülőattya, Pierre de Coubertin báró szerint is a részvétel 
versenyzőt, meg a 28 román sportolót. Jóleső érzés volt látni a a fontos. A magyarok sikertörténetet írtak, megnyerték a férfi 
székelyföldi sportolókat: Lőrincz-Sára Tímeát Gyergyószent- rövidpályás gyorskorcsolyaváltót: Burján Csaba, Liu Saolin 
miklósról, Szőcs Emőkét Csíkszeredából, Tófalvi Évát Sándor, Liu Shaoling és Knoch Viktor jóvoltából. Liu Shaolin 
Hargitafürdőről. Ez utóbbi 6. alkalommal vesz részt téli olimpián Sándor gyorskorcsolyázó 1500 m-en az 5. helyen végzett, a 
(román rekord). A részvételi rekordot egy 45 éves japán síugró magyar női rövidpályás gyorskorcsolya váltó a 4. helyen végzett 
tartja, 8 téli olimpiai részvétellel. Az orosz sportolók a 2014. szocsi (Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Bácskai Sára-
olimpiai doppingbotrány miatt nem versenyezhettek országuk Luca).  A magyarok az éremtáblázat 21. helyén végeztek. Rodica 
színeiben. A 168 sportoló „Olimpiai Sportoló Oroszországból” Stămăturaru szánkóban a 7. helyen végzett.
feliratú zászló alatt vonultak a megnyitó ünnepségen.  

A 23. TÉLI OLIMPIÁRÓL

Farkas Aladár

„”

A pap



Ünnepi alkalmakkor meghatódva, elszoruló torokkal azt most ősz fejjel kell pótoljuk. A jövendő előttünk áll. Nézzetek 
énekeljük a Himnuszt, a Kultúra Napján közösen szavaljuk előre, a fiaitokat küldjétek tanulni, hogy jobbak lehessenek, mint 
minden szakaszát, mégis az az érzésem, hogy méltatlanul keveset mi valánk.”
tudunk Kölcsey Ferencről. Mit is tudunk róla? Hogy ő írta a  Mintha Széchenyi „Merjetek nagyok lenni”-jét hallanánk!
Himnuszt és a Parainesist, hogy túl szigorúan bírálta el Hatalmas szónoki erejével a magyar nyelv országgyűlési 
Berzsenyit, hogy Szatmár megye főjegyzője, országgyűlési követe, használata érdekében is síkra szállt (a tanácskozás nyelve már 
és nagy szónok volt? Elég Kölcseyről ennyit tudni? 1790 óta magyar volt, de a két tábla egymással és a királlyal még 

Birtokos nemesi családból származott, családja az latinul levelezett, a törvényeket is latinul szerkesztették). Harcolt a 
Árpáddal jött magyarokhoz számította magát. Ez a városok fellendítéséért, a jobbágyok sorsának enyhítéséért.
származástudat határozta meg életútját, tenni, alkotni a magyar „Hazámat, nemzetemet mindig lángolva szerettem; 
nemzetért, a magyar nyelvért. Verseiben a szentimentális magyarnak lenni büszkeségem volt, s lesz örökre. Még akkor is, 
költészet hangján szólalt meg, mindinkább azonban a haza, az midőn a nemzet ellen kínosan panaszkodom”-írta Szemere 
emberiség, a szabadságharcos hagyományokat elevenítette fel Pálnak.
nagy verseiben (Himnusz, Zrínyi dala, Zrínyi második éneke), Ha csak a Himnuszt írta volna meg, akkor is korszakos 
Nemzeti Hagyományok című tanulmányában a népi kultúra lenne szerepe a magyar szellem történetében; Zrínyi óta először 
alkotó kiaknázását javasolta. Meglátta kultúránk tragikus adott hangot a kollektív bűnbánatnak, először merte Isten kezébe 
szakadékát, hogy a népi kultúra nem tudott természetes tenni népe sorsát.
folytonossággal magas kultúrává fejlődni, a felső osztályok Életében kétszer is került olyan helyzetbe, hogy birtokára 
kultúrája idegen utánzó és gyökértelen. „Úgy vélem, hogy a vonuljon vissza, és gazdálkodjon. 1827-ben meghalt az öccse, 
nemzeti poézis eredeti szikráját a köznépi dalokban kell ennek özvegye és árvája -Kölcsey Kálmán- teljes támogatás nélkül 
nyomozni”, és „a lélekkel tölt nemzetek nem ragaszkodnak hiába maradtak. Nem érezte tehernek a vidéki életet; birtokát „körül 
hagyományaikhoz...ezek emlékezete köti össze az élőket az árkoltatta”- fákat ültetett, állatokat nevelt, gondoskodott meghalt 
elnyugodottal továbbra is”. A múltját elfelejtett nemzetet találóan öccse családjáról. Megírta a Parainésist- az ífjúságnak, de 
olyan emberhez hasonlítja, ki élete derekán elveszíti legelsősorban öccse fiának Kölcsey Kálmánnak.(Kölcsey Kálmán 
emlékezőképességét, kinek minden eddigi tudása semmivé lett, és 1848-ban a márciusi ífjak egyike, 1849-ben Komáromnál halt 
elölről kell kezdenie mindent. meg).

Minden írása, szónoklatai programadó mozgósításnak is A Parainesis Kölcsey filozófiai végrendelete egyetlen 
beválna, de tudjuk, nem maradt meg a puszta szónál, nem kívánt hitvallás a cselekvő élet tanításáról, amely szintén a kortársai fölé 
kiáltó szó lenni a pusztában, egész -rövidre szabott- életét a emelte Kölcseyt, a tudás és munkás élet összekapcsolásának 
nemzete felrázására szentelte. gondolata a mai, modern pedagógia alapjául is szolgálhatna.

„Amit apáitok nem tettek, azt nektek kell tenni,...őseitek A Magyar Kultúra évfordulóján önmagunk iránti 
parányi fészket raktak? Szedjétek össze a romokat s tegyetek kötelességünk, hogy életművének minden részletét, szellemi és 
belőle alapot a jövendő nagyságnak. Amit ifjan nem tanultunk, erkölcsi örökségét mai szemmel áttekintsük és számba vegyük.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁHOZ KAPCSOLÓDVA
  Január 22-dike a Himnusz ünnepe

Ballai Erzsébet
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Aba testvérvárosunk meghívására részt vettünk díszlövése sem. Jelen voltak zászlóforgatók és tűzzsonglőrök is. 
Hunyadi Mátyás, a Hollós király 575. születésnapjára szervezett Megkóstolhattuk az Aqua Mathias vizet, és megcsodálhattuk a 
ünnepségen. A rendezvénysorozat a Millenniumi parkban kézművesek termékeit. A forralt bor mellett meg lehetett kóstolni 
kezdődött, a Szent Korona érkezésével. Ezt követően a Langaléta a csipkebogyó teát, a kürtős kalácsot, rétest, palacsintát, és még 
Garabonciások szórakoztatták gólyalábon a jelenlévőket. Az sok finomságot.
ünnepi lakoma is idézte a királyi udvart: gulyásleves, halászlé, Este a város művelődési házában ünnepi programot 
birka- és marhapörkölt, disznósült, stb. közül lehetett választani. láttunk, ahol felléptek a helyi meg a vendég együttesek. Mind-
A hangulatot az általunk is jól ismert Bartina zenekar biztosította. nyájunk nagy meglepetésére és egyben elégtételére láthattuk, 
Láthattunk lovasíjász bemutatót, Sasvári Sándor lovas-énekes hallhattuk Batbayar Zeneemyadar, Mongólia budapesti nagy-
koncertjét. követét, aki a színpadon magyar népdalokat énekelt.

A nap egyik fénypontja a Dél Kapuja ünnepélyes Mik József Borszék város polgármestere köszöntő 
alapkőletétele volt, ahol egy borszéki fenyőt is ültettünk, beszédében méltatta az eseményt, sok sikert kívánt a létesítendő 
nyomatékosítva az esemény fontosságát. Mindezt tibeti hangtál és gyógykezelőhöz. Átadta városunk ajándékát és gratulált a 
dob meg kürt hangja kísérte. Nem hiányzott a tarackágyú színvonalas rendezvényhez.

HUNYADI MÁTYÁS SZÜLETÉSNAPI ÜNNEPÉN

Farkas Aladár
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1443. február 23-án született Kolozsváron. Apja Hunyadi szülőháza, ma a Művészeti és Design Egyetem épülete, a Szent-
János erdélyi vajda, kormányzó, anyja Szilágyi Erzsébet. Anyai Mihály templom előtt álló Fadrusz János által alkotott Mátyás 
ágon négy nemzedékig ismert a magyar származása. 1458-as király emlékmű (1902).
országgyűlés választotta királlyá és 1490-ig uralkodott. Fontosak a Corvina kódexek, a Bibliotheca Corviniana. 

Történelmi nagysága közismert, igazságossága Hunyadi Mátyás halálakor 2500 corvina létezett. II. Ulászló, majd 
úgyszintén. Azóta is fennmaradt a mondás: „Meghalt Mátyás II. Lajos is elajándékozták ezek egy részét. A mohácsi csata után, a 
király, oda az igazság”. A legendák és a mesék őrzik emlékét. A törökök kifosztották a könyvtárat, eltűnt 650 értékes kézirat is.  
fáma szerint álruhában járta az országot, és a főurak által Ma 216 fennmaradt kötetről van tudomásunk, de csak 53 mű 
elkövetett igazságtalanságokat igyekezett orvosolni. található Magyarországon, a többi más országok könyvtáraiban 

Több mint két tucat országgyűlést tartott. Megerősítette van.
hatalmát. Kiterjesztette az ország határait a Szent Korona Vajdahunyad vára is a Corvinok emlékét őrzi. Hunyadi 
országhatáron túlra. Jó hadvezér volt, taktikája része volt a János kormányzó és felesége, Szilágyi Erzsébet építtette a mai 
portyázás, a rajtaütés, egy-egy vár elfoglalása. Az elhíresült lovagvárat. A kaputorony keleti oldalán láthatjuk az impozáns 
„fekete sereg” sok várat és erődöt elfoglalt. Az évek, évtizedek Corvin János-bástyát az udvarban, a reneszánsz stílusban épült 
során háborúzott a csehekkel, bosnyákokkal, szerbekkel, Mátyás-loggiát.
osztrákokkal, törökökkel. 1467-ben Mátyás megtámadta Nekünk is kötelességünk emlékezni a Hollós Corvin 
Moldvát. A moldvabányai ütközetben 11.000 moldvai és négyezer királyra, születésének 575. és királlyá választásnak 560. 
magyar vesztette életét. évfordulóján.

              Farkas AladárEmlékét őrzi szülővárosa, Kolozsvár. A főtéren található 

575 ÉVE SZÜLETETT HUNYADI MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS KIRÁLY

Borszéktől jó egyórás autókázás után, lehetőségünk az a verseny is, melybe a szászrégeni “Lucian Blaga” Műszaki 
nyílik megcsodálni a Maros mentén elhelyezkedő, történelmi Középiskola diákjai is beneveztek, az Örökségünk őrei.
alakok sokaságát vendégül fogadó Kemény kastélyt. Itt az idők Ennek érdekében a legfontosabb tudnivalókat a kastélyról több 
során, vadászatokon vett részt Rudolf trónörökös, VII. Edward nyelvre is lefordíttatták és megjelentették a Facebook 
angol király és József főherceg. A kastély falai között oldalukon: román, angol, török, spanyol, francia és a 
találkoztak a Helikon közösség írói: Áprily Lajos, Bánffy következőkben még több nyelven is megjelentetik.Reméljük, 
Miklós, Kós Károly, Kuncz Aladár, Reményik Sándor, Tamási felkeltettük érdeklődésüket a kastély iránt, naponta 
Áron, Dsida Jenő, Karácsony Benő és Wass Albert, hogy csak újdonságokat olvashatnak facebook oldalunkon.
néhányat említsünk meg.  Itt található Wass Albert sírhelye és a 

https://www.facebook.com/KemenyKastelyOrei/?ref=br_rs és ne felejtsék el Helikon asztal.
tetszésüket kinyilvánítani, amennyiben elnyerte azt.

Mégis nagyon keveset tudunk mindabból, amit ez a Kemény Kastély Őrei csapata
műemlék mesélni tudna. Ezt a hiányosságot próbálja pótolni 

A KEMÉNY-KASTÉLY ŐREI

fotók:  f acebook.com/KemenyKastelyOrei
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A február 22–25. között megszervezett nemzetközi térségünkben tett látogatása, akik a megyei farsangbúcsúztató 
turisztikai vásáron, a Romexpón Kovászna, Hargita és Maros hangulatába kóstoltak bele, vagy éppen kipróbálták a 
megye turisztikai egyesületei közösen népszerűsítették kürtőskalács készítés fortélyait. A Hargita megyei standhoz 
Székelyföld gazdag természeti, kulturális értékeit és turisztikai látogatók többsége a nyári programokat kereste, és a 
látványosságait a fővárosban. szálláslehetőségek mellett az iránt érdeklődtek, hogy milyen 

„Nyolc éve egységes turisztikai úti célként népszerűsítjük többnapos programokon tudnak részt venni. Igény van a 
Székelyföldet az ország legnagyobb idegenforgalmi vásárán. relaxációs hétvégék iránt, továbbá a gasztronómiai kínálatunk is 
Akkor még kuriózumnak számított, ma már teljesen vonzó a számukra. Székelyföldön belül, fontosnak tartjuk az 
természetes, hogy a bukaresti turisták székelyföldi kínálatot egységes brand és kommunikáció használatát, erre kiváló 
keressenek, de a mentalitásváltás abban is érezhető, hogy a lehetőség a Romexpó” – értékelte az idei országos turisztikai 
vásáron egyre kevésbé látunk városokat, megyéket külön vásáron való részvételt Borboly Csaba, Hargita Megye 
standdal, gyakorivá vált, hogy olyan régiókat, kistérségeket Tanácsának elnöke.
népszerűsítenek, amelyek hagyományosan összetartoznak" – „Maros megye egy multikulturális megye és az ebből 
nyilatkozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. adódó sokszínűséget akarjuk megmutatni a turistáknak is. 
Mint fogalmazott, az érdeklődők a húsvétra szóló turisztikai Éppen ezért a bukaresti országos turisztikai vásáron fontosnak 
ajánlatok mellett elsősorban a nemesi és vidéki turizmusról tartottuk, hogy jelen legyünk a Székelyföld standon, de 
kérdezték a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület ugyanakkor egy különálló standdal is, ahol a megye minden 
munkatársait, sokan kértek információt a kovásznai térségét népszerűsítjük. Maros megye jelentős része 
gyógyturizmus lehetőségeiről, illetve a gasztronómiai Székelyföldhöz tartozott, így Szovátán és környékén, illetve a 
rendezvények iránt is volt érdeklődés. A standon a Nyárádmentén a magyar kulturális örökség és hagyományok a 
szállásajánlatok mellett a Háromszék hét csodáját és a Kovászna meghatározóak ma is, miközben Segesvárnak és környékének a 
megyei kúriákat bemutató katalógusokat kínáltak, de a szász örökség ad egyedi hangulatot, a Maros és Görgény völgye 
málnásfürdői, előpataki és sugásfürdői Benke forrás gyógyvizeit térségében pedig a román kulturális örökség a meghatározó”– 
is meg lehetett kóstolni. nyilatkozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke. 

A Székelyföld stand Hargita megyei részénél a Hargita Hozzátette, „a bukaresti turisztikai vásáron a megye sokszínű 
Megye Tanácsa által létrehozott Hargita Közösségi Fejlesztési kulturális öröksége mellett a gyógyturisztikai lehetőségeket és a 
Társulás munkatársai és a Sapientia EMTE csíkszeredai Karának természeti látnivalókat is népszerűsítettük, illetve készítettünk 
végzős turisztika szakos hallgatói várták az odalátogatókat. erre az alkalomra egy 2018-as eseménykatalógust is. A 
Többen jelezték, hogy már jártak Székelyföldön, és szívesen kiadványban Maros megye legfontosabb kulturális 
visszatérnének, hisz nagyon jó élményekkel gazdagodtak. rendezvényeit mutatjuk be, így a fiatalokat megcélzó zenei 

„A korábbi évekhez képest idén sokkal többen látogattak fesztiváloktól a klasszikus zene fesztiválokig, illetve a 
a standhoz, kíváncsiak voltak az emberek a megye turisztikai néptánctalálkozóktól a filmfesztiválokig minden bekerült a 
látványosságaira, hagyományaira, és a szálláslehetőségek iránt is katalógusba, ami a turisták számára vonzó lehet.”
nagy volt az érdeklődés. Azt tapasztaljuk, hogy Székelyföld, mint A szervezők úgy vélik az idei részvétel is ráerősített arra, 
turisztikai desztináció egyre érdekesebbé válik a román és hogy a belföldi turisták még nagyobb százalékban válasszák a 
külföldi turisták körében is, ehhez olyan dolgok is Székelyföld nyújtotta pihenési és kikapcsolódási lehetőségeket.
hozzájárulnak, mint legutóbb négy ország nagykövetének  

SZÉKELYFÖLD GAZDAG KÍNÁLATA A ROMEXPÓN

Bukarest, 2018. február 25.
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Együttműködés a szülői ház és az iskola szülő közös feladata.
között hatékonnyá válik, ha a gyermek 1. Állandó párbeszéd szükséges.
iránti kötelezettség az elsődlegesen fontos 2. Az együttműködés elsődleges 
szempont ennek az együttműködésnek a színtere az osztály.
kialakításában. 3. A nevelés és az oktatás tartalma és 

A gyermekeknek 16-18 éves korukig formája a párbeszéd része legyen.
általában idejük 14-20 %-át kell az 4. A szülőket fel kell készíteni a 
iskolában tölteni, ezért nem meglepő, hogy kapcsolatra.
a gyermekek tanulmányi előmenetelére 5. A pedagógusoknak és a szülőknek fel 
nagy hatással van az, amit a gyermekek kell készülniük az együttműködésre.
szülei gondolnak és mondanak. A szülők 6. A pedagógusi hivatás része a 
(különösen az anyák) kapcsolata a szülőkkel való kapcsolattartás.
gyermekkel igen erős. 7. A hátrányos helyzetű gyermekek 

Nemzetközi kutatások is bizonyítják, szülei különleges bánásmódot igényelnek.
hogy a gyermek iskolai teljesítménye Itt kell megemlítenem, hogy a 
szorosan összefügg a család hátterével, pedagógus pedagógiát (neveléstudo-
különösen a szülők hozzáállásával, ezért a mány), tantárgyának tanítási módszer-
tanárok érdeke, hogy az iskolai nevelés, tanát és lélektant tanult, így felkészült a 
oktatás összhangban legyen a családon tanítás-nevelés szempontjából. Tudja 
belüli neveléssel. milyen tanítási- nevelési eszközöket kell 

El kell ismernünk, hogy a pedagógus ,,bevetnie,, a gyermek minél hatékonyabb 
hatékonyságát az szabja meg, hogy a család foglalkoztatásához. Ezért nem ildomos, 
mit gondol, mond és tesz, ezért ez hogy a szülő mondja meg, hogy mit 
megerősíti a szülőkkel való együtt- hogyan kell tanítania a pedagógusnak, 
működés szükségességét. legyen az óvónő, tanító vagy tanár.

Javaslatok az együttműködés meg- Higgyék el, kedves szülők, ők tudják és 
valósítása érdekében teszik a dolgukat.

K.J.A gyermeknevelés a pedagógus és a 

A SZÜLŐI HÁZ ÉS AZ ISKOLA KAPCSOLATA

Amikor a tanító mosolyog

Amikor a tanító mosolyog
A félelem sarokba sompolyog.

Szúrósdrót szétszakad melleden
Szemedben csillog az értelem .

Kenyér a padban szépen lapul,
Gombóc a torkodból kigurul
Vinnyogva iszkol a sötétség,

Szárnyait bontja a merészség.

Őseid tudása térkép a falon,
Lelked már nem metsző fájdalom.

Szeretet, nyugalom gomolyog,
Amikor a tanító mosolyog.

Ungureanu K.

egy serpenyőben. Hozzáadjuk a tejfölt és a 
tejszínt. Miután ezeket jól elkevertük, 
belereszeljük a sajtot is az apró lyukú 

Hozzáva lók :  200  g  k icsontolt  reszelőn, keverve, amíg el nem olvadt, 
csirkecomb, bőre nélkül, 10 g vaj, 25 g majd sóval, borssal fűszerezzük.
zsíros tejföl, 25 g főzőtejszín, 50 g sajt, só, A körítéshez a krumplit héjában 
bors. A körítéshez krumpli, vaj, só ízlés megfőzzük,  majd  meg hámozzuk,  
szerint. felkockázzuk, és egy serpenyőben, kevés 

A csirkecombot hosszúkás, kisebb vajban aranyosra pirítjuk.
darabokra vágjuk és vajban megpirítjuk 

GYERMEKEK KEDVENCE

Sajtmártásos csirke 
vajban pirított krumplival

Recept Sanyi konyhájából                                                                     fotó: Móga Attila

Minden kedves hölgyolvasónak boldog 
nőnapot kíván a Források szerkesztősége !

Kozma Noémi V. osztály
Maroshévízi Tanulók Háza
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