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ISKOLA MÁSKÉNT
A Zimmethausen Szaklíceum idén április 16 – 19. között
tartotta az Iskola másként alternatív tanhetet. Öt napig a tanulók olyan
foglalkozásokon vehettek részt, melyek eltérnek a megszokott
tanítástól.
Egy előre összeállított programterv adta a rendhagyó tanhét
keretét. Hétfőn különböző szakmák képviselői beszélgettek a
diákokkal. Erdészek, katonák, rendőrök, rohamrendőrök és mentősök
mesélték el hivatásuk szép- és árnyoldalát. A diákok csoportokban,
állomásról állomásra haladva ismerkedtek meg a szakterületekkel,
tettek fel kérdéseket, melyekre a szakemberek örömmel, és az adott
korosztálynak megfelelően válaszoltak. Kedden a fizikai erőnlét kapta
a főszerepet: váltóversenyen mérhették össze az osztályok
ügyességüket a Kerek sportpályán. Ezt követően egy rögbi mérkőzést
mutattak be licistáink a kisebbeknek, akik önfeledten szurkoltak. A
napot természetesen foci zárta. Hagyományainkról volt szó szerdán.
Voltak, akik hagyományainkat gasztronómiai szemszögből
közelítették meg, mások a néptáncnra, népzenére, népi játékokra
fektették a hangsúlyt. Csütörtökön a környezetvédelem jegyében több
közterületet takarítottak ki a tanulók, melyet természetesen egy közös
piknikezés és játék zárt. Pénteken szülőkkel közös tevékenységek
kaptak helyet, illetve rendhagyó magyar-, zene- és történelemórán
vehettek részt a magyar tagozatos diákok. Nagy Csaba Bartók díjas
tárogató művész mutatta be a Rákóczi-féle szabadságharc korszakát.
Az állandó programok mellett több osztály tanulmányi
kiránduláson is részt vett. Voltak, akik erdélyi várak nyomába eredtek
egy két napos kirándulás keretében Dévára, Vajdahunyadra. A
helyszíneken nemcsak az építmények szépsége állt a középpontban,
hanem a várak történelmi és irodalmi vonatkozásáról is szó esett.
Mások Csíkszeredában nézték meg a Megmozdult szótár
kiállítást, mely Weöres Sándor születésének 100. évfordulója
alkalmából jött létre 2013-ban Budapesten, és a költő életművét
mutatja be különbnél különb multimédiás eszközökkel. A diákok
tetszését leginkább talán az a készülék nyerte el, mely egy nagy, nyitott
könyvhöz hasonlít. A „könyben” egy hiányos vers látható, mely körül
különböző virtuális szavak lebegnek, ezek a vers hiányzó elemei.
Ezeket a lebegő szavakat a „tenyerünkbe véve” finom mozdulattal
behelyezhetjük a vers hiányos részeibe, melynek eredményeként
olvashatóvá válik a teljes alkotás.
Líceumos osztályaink a marosvásárhelyi nívós Gastropan
kiállítást nézték meg, melynek célja a különböző gasztronómiai
területek korszerű bemutatása, versenyek szervezése pék, gasztronómia és cukrász kategóriákban. Tanulóink látogatókként vettek
részt a rendezvényen, ahol mélyítették szaktudásukat.
Elmondhatjuk, hogy ezen öt nap alatt a diákok az életről
tanultak, életszerű körülmények között, és nemcsak lexikális tudásuk
gyarapodott, hanem élményekkel, emlékekkel is gazdagodtak.
Móga Renáta

fotók: facebook.com/Liceul-Tehnologic-Zimmethausen-Szaklíceum
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KÖZÖSSÉGÜNK EREJE!

Biztos tudomásukra jutott, hogy közösségünk tagjánál,
Gáll Rajmondnál az orvosok agydaganatot állapítottak meg.
Németországban műtötték meg, ami 40.000 euróba került. Ez
rengeteg pénz, amely jóval meghaladta a család anyagi keretét. De
megmutattuk, hogy tudunk igazi összetartó közösségként
gondolkodni, tenni, célt elérni. Közösségünk összefogó erejével,
adományokkal segítettünk a családnak túljutni a nehéz
pillanatokon.
Húsvétkor mindenki készül testben és lélekben az
Ünnepre. Miközben mi is készültünk, ez a család Németországba
utazott a műtétre, amit a műtét utáni hosszas, idegörlő várakozás
követett. Rajmond felesége, Emese a Facebook közösségi oldal
segítségével adta tudtunkra a műtéttel és a műtét utáni lábadozási
periódussal kapcsolatos híreket.
Április 1-én este indultak útnak Németország fele, április
5-én került sor a mindent eldöntő beavatkozásra. „Tudom, hogy
sok ember és szeretet vesz körül minket. Együtt erősek vagyunk.
Ezért kérlek imádkozzunk Rajmondért. Reggel 8-kor viszik be a
műtőbe 13 óráig. Most segíts meg Mária.” – „A műtét megtörtént.
Az orvos szerint sikerült. Később tudunk meg több részletet.”
Aznap újabb híreket is kaptunk Emesétől, miszerint: „Tudom,

hogy mindenki várja a jó híreket...az érzések kavarodnak
bennem, örvendek, hogy átesett a műtéten szerencésen és nagyon
örvendtem a látványnak, ahogy bizonyította, hogy tudja mozgatni
kezét, lábát...óriási dolog, fel sem tudom fogni. Ugyanakkor ott a
másik gondolat, hogy teljen el a kritikus időszak. Hálás köszönet a
Szűzanyának, mert újra bizonyította mekkora hatalma van.
Köszönöm az összefogó imát mindenkinek.” A műtétet követő
pár napban arról értesültünk, hogy Rajmond jól van, jó úton
halad a gyógyulásban.
Most következik a felépülés és az utókezelés fárasztó,
fájdalmas időszaka, amelyek ugyancsak nagy költségekkel járnak
majd, de bízunk abban, hogy megmarad bennünk a jó szándék,
akarat az összefogásra és továbbra is segíteni fogunk.
Önkormányzati képviselőink és városunk civilszervezetei
felkerestek minden családot, melynek tagjai anyagi erőforrásuktól
függően adományozhattak a cél érdekében. Ennek
eredményeképpen április 17-én Mik József polgármester úr
átadhatta Gáll Emesének az összegyűjtött pénzösszeget: 28.701
Ron, 10.000 forint, 290 euró. Ezúttal köszönetet szeretnénk
mondani azoknak a személyeknek, akik végigjárták a várost,
bekopogtattak az ajtókon, és azoknak is, akik bármi másban
segítettek. Köszönet továbbá mindazoknak, akik adományoztak,
bankszámlára utaltak, személyesen adták át az adományokat,
vagy a Romaqua Group SA. munkaközösségeként gyűjtöttek és
adományoztak.
Együtt, összefogva nagy dolgokra vagyunk képesek!
Olyannyira, hogy képesek vagyunk csodákra, reményt adtunk
vissza egy családnak.
Ebből a példából kiindulva ezután is segítenünk kell
egymáson! Mindegy, hogy milyen módon, milyen eszközökkel és
hányszor! Hasonló segítségre van most szüksége Lukács
Szendikének is, akire újabb kezelések várnak Budapesten és
amelyek ismét jelentős költségekkel járnak.
Így tudunk reményt visszaadó, keresztény és borszéki
lakós, KÖZÖSSÉG lenni.
Borszék Város Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ TANÁCSÜLÉSEKRŐL
fotó: Benkes Zsolt

Az április 5-én tartott tanácsülésen a következő
határozattervezetek kerültek napirendre:
A 29-es határozattervezet a fiatalok által lakott tömbház
házbérmódosítását szabályozza. Lényeges változás nem történt.
Csupán egy pár lejjel nőtt vagy csökkent ezek értéke.
A 30-as határozattervezet alapján Lew Agneta az 1991/18as törvényre hivatkozva visszakap 0, 1482 ha magánterületet.
A 31-es határozattervezet költségvetés módosításról
rendelkezik. A város tartalék költségvetéséből a Zimmethausen
Technológiai Líceumnak átirányítottak 37 ezer lejt fűtésre.

A 32-es határozattervezet jóváhagyta a pedagógusok
márciusi ingázási költségeit, 2 430 lej értékben.
A 33-as határozattervezet jóváhagyta Mik József
polgármester kiutazását Bonyhádra, a felújított városi
sportcsarnok átadási ünnepségére.
Mind az öt határozattervezet elfogadásra került.
A Különféléknél szó esett a kóbor kutyák begyűjtéséről.
Sikerült szerződést kötni egy szatmárnémeti céggel, amely elvégzi
ezt a munkát. Továbbá az illegális szemétlerakás és az utcaseprés is
szóba jött.
Farkas Aladár
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KICSI A VILÁG
Ki gondolná, ugye? Pedig számtalanszor rájöttem már, hogy a
szakmai tapasztalaton, eredményen, csalódáson, izgalmakon túl mi
minden nem történhet egy országos versenyen, vagy ennek kapcsán.
Például lehet ritkán látott ismerősökkel találkozni. Ilyenformán
hozott össze jósorsom egy kedves régi barátommal, aki kisfiával vett
részt az idei Vidám Versek Versmondó Versenyének országos
döntőjén Szatmárnémetiben. Mivel a közelben lakom, alkalmunk
nyílt találkozásra, beszélgetésre, és elkísérhettem őket a versenyre is.
Ilyen módon betekintést nyerhettem egy, kisdiákoknak szóló
országos verseny megszervezésébe, lebonyolításába, átérezhettem
hangulatát, ugyanis ilyenen még nem volt alkalmam résztvenni.
Zárójelben azért megjegyzem, hogy középiskolás diákoknak szóló
országos versenyeken rendszeresen jelen vagyok a diákjaimmal, a
hangulat hasonló, ez azonban mégiscsak más, látni azt a sok lelkes
apróságot, akik odaadással és jókedvvel mérik össze tudásukat,
tehetségüket, nagyon fiatal koruk ellenére. 42 kisdiák szavalatát
kísérhettem figyelemmel, akik előkészítősök, elsősök illetve
másodikosok voltak. Amint a zsűri elnöke is kifejtette a díjkiosztó
ünnepségen, magam is felfigyeltem arra, hogy a gyerekek nagyon
szépen beszélnek magyarul, érthetően, hangsúlyosan, szépen
szavalnak.
A Vidám Versek Versmondó Versenyét évente rendezi meg a
szatmárnémeti Hám János Teológiai Líceum, immár 18 éve. Idén 14
megye képviseltette magát ezen a megmérettetésen, több, összesen
négy szekcióban, korosztály szerint, előkészítő osztályosoktól nyol -

fotó: Pethő Csongor

cadikosokig. A borszéki Zimmethausen Szakközépiskola is
büszkélkedhet egy rangos helyezéssel, ugyanis Pethő Andor I.
osztályos tanuló elnyerte a zsűri tetszését, így neki ítélték a Napsugár
gyereklap különdíját. Andor Romhányi József „Focimeccs” című
versével készült erre a versenyre.
Ezúton is gratulálni szeretnék neki, további kitartást és
jókedvű versenyzést kívánok a továbbiakban is. Ugyanakkor dícséret
illeti a felkészítő pedagógust, Serilla Emesét is.
Zatoschil Ballai Zsuzsa

LEVÉL EGY DIÁKTÓL
Ilyen is van. Ezek az olyan pillanatok, amikor úgy érzi a tanár,
hogy érdemes volt évtizedekig dolgoznia.
Kedves Tanárom!
Olyan sok dolog van, melyet bárcsak elmondtam volna akkor,
amikor az iskolapadot koptattam, vagy amikor leérettségiztem vagy
bármikor máskor. Megérdemelte volna, hogy tudja, hogyan éreztem
magam nap-mint-nap; de nem mondtam el. Nem azért, mert nem
volt fontos, hanem azért mert Ön mindig olyan hihetetlen volt
számomra. Hozzászoktam, hogy megjelenik és mosolyt csal az
arcomra. Esetleg, ha nem lenne tisztában ezekkel a dolgokkal, akkor
elmondom pontosan, hogyan is érzek.
Számomra, Ön volt egy személyben a tanár, a szülő, a barát, és
az, aki fenéken billentett, ha kellett. Kértem, hogy ellenőrizze a
házim, törölje le a könnyeim, motiváljon a legborúsabb napjaimon, és
Ön soha nem vallott ezekkel kudarcot, sőt! Nem is tudom, hogy
köszönjem meg ezeket a szerepeket, melyek olyan embert faragtak
belőlem, aki most vagyok. El sem tudja képzelni, mennyit jelentett,
hogy időt fordított rám, akár még évek múltán is, amikor már rég
nem az osztályába jártam; ugyanígy jól esett az is, amikor szemmel
tartotta pályámat, vagy együtt örült velem a sikereimnek. Mindig az
volt a célom, hogy büszke legyen rám, hogy tovább vigyem, amit
adott, és szeretném, ha tudná, hogy a hatás, melyet gyakorolt rám,
korántsem addig tartott, míg kitettem a lábam az osztályából. Ön volt
az én hősöm, és az is marad. Mindig is csodálni fogom, amiért olyan

hivatást választott, mellyel számtalan más embert helyez maga elé, és
mindezek ellenére én mégis úgy érezhettem, hogy én vagyok a
legfontosabb. Az igazat megvallva, az összes diákja így érezte. Mindig
csodálni fogom a lelkesedését és életkedvét. Az Ön élet- és emberek
iránti szeretete olyan örömmel töltötte el a szívem, mely talán soha
nem halványul el. Ugyanígy csodálom a becsületességét: soha nem
mondta el, hogyan legyen jellemünk: megmutatta. Figyeltem,
hogyan teszi azt, amit tennie kell, annak ellenére, hogy néha nehéz
volt. Figyeltem, ahogyan inkább a kedvességet választja, amikor
sokan már dühbe gurultak volna. Figyeltem, ahogy olyan keményen
dolgozik minden nap, ahogyan csak tud, függetlenül attól, hogy
mennyire kimerült. Ön volt a tökéletes példa, hogyan kell élni az
életet.
Ön mindig velem marad. Talán még gyerek voltam, amikor
először találkoztunk, de még most is Önre gondolok, amikor valami
nagyszerű történik, mert szeretném elmondani. Önre gondolok,
amikor eszembe jut egy-egy lecke, amit tanított. Akkor is Önre
gondolok, amikor döntéseket hozok, mert megkérdezem magamtól,
Ön vajon mit tenne? Ígérem, hogy az öröksége mindig is velem
marad. Köszönöm. Köszönöm az ölelést, az órákat, a tanácsokat és a
bátorítást. Ön soha nem „csak egy tanár” volt. Az igazat megvallva, a
legtöbb napon, Ön volt a kedvenc részem az iskolában. Ön egy olyan
helyet érdemelt ki a szívemben, mely soha nem lesz elcserélhető. Ezt
mindennap el kellett volna mondanom… de úgy gondoltam, tudja.
Szeretettel:
Tanítványa
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FÜRÖDJÜNK AZ Ó-SÁROSBAN!

fotó: facebook.com/baiaosaros

Több mint 100 éve, 1883-ban írta le a kolozsvári Moldován
Gergely (aki egyáltalán nem mellesleg a borszéki legendákat,
mondákat is lejegyezte):”...aki teheti, menjen Borszékre, mert életet
nyer”! Bár azóta sok víz lefolyt a Szamoson és a Borpatakon, sok
minden változott,- épült, tönkre ment és újjá épült- Borszék
gyógyereje megmaradt. Megvannak a gyógyvizeink, a különleges
tisztaságú levegő, a nyugtató-regeneráló környezet, és itt van az újra
felépített Ó-Sáros! Ismét van fürdője a fürdőhelynek, az üdülőnek.
Hideg-és meleg ásványvize jótékony hatással van megannyi
nyavalyára, bántalomra, de a makkegészséges is egy borvizes fürdő
után még egészségesebbnek, feldobottnak érzi magát. Azoknak a
helybelieknek mondom, akik még nem próbálták ki: a fürdőbe lépve

mintha elutaztunk volna, magunk mögött hagyjuk a napi gondokat,
bosszúságokat és élvezzük a víz jótékony hatását, a szauna megizzaszt
és megszabadít a salakanyagoktól, kellemes tapintású lesz a bőrünk, a
sószoba többszöri látogatása megszabadít a makacs köhögéstől,
hűléstől. És egy hozzáértő masszírozás (tanusítom magam is)
egyenesen csodát művelhet. Derékfájásomra ott találtam enyhülést.
Borsi Gyöngyi, aki rendszeresen látogatja az Ó-Sárost így
vall:”...hideg-meleg váltakozásával edződnek a vérereim, nő a
rugalmasságuk. A szédülésem is elmúlt, mivel letisztult a nyakamban
a főütőér és jobb lett az agy vérellátása. Miért érzem jól magam? A
bőrfelületen át felszívódnak a természetes ásványi anyagok, jobb a
közérzetem, jobban alszom, a bőröm sem száraz, nem kell testápoló
krémet használjak. Tavasszal és ősszel, mikor nincs turistaszezon 1012 napot járok, a sókamrával kezdek, nem köhögtem, nem voltam
megfázva. A viszereim is tünedeznek, a begyulladt térdem is javult a
hideg ásványvíz hatására.” A Platon házaspár is hetente legalább
egyszer felkeresi a fürdőt. Platon Manole reumatikus fájdalmai,
inszallag-problémája és ízületi bántalmai javultak, Jutka asszony
fürdés után jól ellazul és kitűnően alszik, „olyan jó lebegő állapotba”
kerül-amit a víz lítium tartalmának tulajdonít-”a boldogság forrása”mondja ő.
A Nemes család is hetente legalább egyszer elmegy a fürdőbe,
és hasonló szellemben nyilatkozik. Még sok borszékit meg lehetett
volna szólaltatni, akik érezték, tapasztalták az Ó-Sáros jótékony
hatását. Soraimat első sorban azokhoz intézem, akik még nem
próbálták ki, és akiknek biztosan használna, egészséget, jó közérzetet
nyerhetnének a szolgáltatásai által! Éltessük, tartsuk meg, tartsuk
fenn! Fürödjünk az Ó-Sárosban!
Kolbert Tünde

KUTYAÉLET
Régi nóta a kutyás história. Kóbor kutyák keserítik meg
mindegyre a békés polgárok életét. Régóta tudjuk azt is, hogy
városunkban a kutyaturizmust űző kamionosok engednek
szabadon időnként egy-egy szállítmány gazdátlan ebet, akik aztán
úgy próbálnak életben maradni, ahogyan tudnak. Falkába
verődve járnak-kelnek, ijesztgetik a járókelőket. A probléma nem
helyi jellegű, még a fővárosban is, az Északi pályaudvar környékén
volt szerencsém megcsodálni a gödrös aszfalton napozó
tekintélyes kutyafalkát. A mindent tudó és mindenható Európai
Unió anno tekintélyes összeget juttatott Romániának a kutyaprobléma megoldására, ivartalanításra, menhelyek létesítésére.
Aztán lett belőle kutyakomédia, jó esetben születtek részleges
megoldások, de főleg jól fizetett kivitelezési tanulmányok...A
kutyahistória folytatódik. A végleges, megnyugtató és emberséges
megoldás várat magára.
Helyi szinten van jóhír! Városunkban, április végén a helyi
Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal kezdeményezésére 23
gazdátlan ebet sikerült összegyűjteni és menhelyre szállítani.
Költséges művelet, minden egyed kábításáért (a terepviszonyok
miatt nem működik a hurkos befogás), befogásáért fizetnek, nem

is keveset! Minden befogott kutyáról fotó készült, ami azoknak
lehet jó hír, akiknek a házi kedvence a kóbor kutyákhoz
csatlakozott, és így került menhelyre. Őket, költségtérítés
ellenében, vissza lehet kapni. Jó lenne hinni, hogy a kóborkutyatéma lezárult, de már az is megnyugtató, hogy bár ideiglenesen
megoldást nyert! Lehet bátran sétálni!

Kolbert Tünde
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KÓRUSTALÁLKOZÓ GYERGYÓSZENTMIKLÓSON
A gyergyószentmiklósi, felszentelésének 10. évfordulóját
ünneplő Szent István Plébánia szervezte ebben az évben a Kájoni
János nevével fémjelzett XXXII. kórustalálkozót. A Gyergyómedencei egyházkórusok seregszemléjén megjelent 13 kórus
tudásának legjavát próbálta adni Isten dícsőségére és az emberek
örömére. A borszéki Canticum Novum kórus Balázs Tibor
vezetésével tisztességgel képviselte a várost és katolikus
egyházközségét. A rendezvény díszvendége Dr. Diósi Dávid
gyulafehérvári kanonok, az egyházi zene szakembere volt, aki
prédikációjában a zene és az egyházi zene szerepét, jelentőségét

méltatta az ember illetve a hívő ember életében. Bár nem vagyunk
angyalok, ó, dehogy, a kórusok itt a Földön mégis angyali
feladatot látnak el, énekükkel segítenek bekapcsolódni a nagy
mennyei Liturgiába, az isteni dimenzió felé terelik a hívők
közösségét- mondta. A rendezvény szervezői az utánpótlás
fontosságát hangsúlyozandó kitüntették a találkozó három
legfiatalabb kórustagját. Jelen volt Borboly Csaba, a Megyei
Tanács elnöke, aki a kórusok közösségi szerepét, a kórusvezetők
munkáját méltatta. Jóhangulatú találkozó volt, ismételten
bebizonyosodott, hogy a zene szebbé, jobbá teszi életünket.
Kolbert Tünde

fotó: facebook.com/borbolycsaba

fotó: Siklódi Ferenc

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
Magyar kultúrterületen április 11-én ünnepeljük a magyar
költészet napját, ugyanis ezen a napon (1905. április 11-én)
született irodalmunk egyik legnagyobb költőegyénisége, József
Attila.
A magyar költészet napja méltán kötődik nevéhez, hiszen
Hegedüs Géza szavaival élve: „Minden, ami költészetünkben
addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele
kezdődik.” Bár élete nem volt fenékig tejfel. Gyerekkorát
mélyszegénységben töltötte, melyről legtalálóbban a Tiszta
szívvel című versében ír: „Harmadnapja nem eszek, / se sokat, se
keveset”, hiszen fiatal éveiben gyakran előfordult, hogy napokig
nem volt mit ennie a három fős családnak: Attilának, nővérének
Etelkának és a családfentartó anyának, Pőcze Borbálának. A nagy
tehetségű fiatalnak megadatott a lehetősége, hogy Szegeden
tanárnak tanuljon. Azonban a fent idézett refromverse miatt
eltanácsolta az egyetem rektora. Tanulmányait Párizsban, a híres
Sorbonne egyetemen végezte el. Magánéleti viszontagságai,
szerelmi csalódásai, rendszertelen életvitele miatt összeomlott az
idegrendszere, Borderline személyiségzavarral diagnosztizálták.

(Szélsőséges hangulatingadozással, önkárosító tünetekkel, kínzó
érzelmi állapottal járó tünetegyüttes.) Hosszantartó kezelések
ellenére nagyon fiatalon, mindössze 32 évesen, a balatonszárszói
vasútállomáson vonat alá került, és szörnyethalt. Költeményei,
munkássága, zsenialitása azonban nem engedte feledésbe
merülni. Épp ezért minden év áprilisában, a magyar költészet
napja alkalmából szervezett rendezvényeken központi szerepet
kap.
Így volt ez Borszéken is, ahol (a hétvégére való tekintettel)
április 14-én, szombaton vehettünk részt egy rövid, egyórás
irodalmi kávéházon. A rendezvény célja az volt, hogy minél több
ismert és kevésbé ismert szerző verse szólaljon meg. A
költeményeket iskolánk diákjai választották ki, szavalták el.
Sárpátki Ágnes híres írók tollából származó, József Attiláról szóló
szövegeket olvasott fel. Megzenésített verseket is hallhattunk
Moşneag Anna-Mária és Gellért, illetve Cerchez Norbert
előadásában. A rendezvényt mégis sikertelennek könyvelhetjük
el, hiszen többen voltak az előadásban részt vevők mint a
közönség.
Móga Renáta
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AZ EKE 10. KÜLFÖLDI HONISMERETI KIRÁNDULÁSÁRÓL

fotó: Farkas Aladár

A tavaszi szünidőben került sor a Gyergyói EKE
hagyományos honismereti kirándulására. Hosszas dokumentálódás és előkészületi munkálat után, április 3-án útra indult az
50 fős csapat. A télies Gyergyóból a tavaszias Balkán felé. Első nap
Mohácson aludtunk. Menetközben láttuk a Duna-Dráva Nemzeti
Parkot, a gemenci erdőt. Itt pöfékel az egyik borszéki gőzös,
szállítja a kirándulókat.
Másnap, Udvar határállomáson hagytuk el a magyar
földet. Az alig 50 km-re lévő Eszéken, Horvátországba szakadt
településen voltunk. Az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. Itt
is tombolt 1991-'95 között a dél-szláv háború. Említésre méltó a
Szt.- Háromság szobor, amit a pestisjárvány túlélői állítottak.
Elhagyva a várost, autópályán haladtunk tovább. Lenyűgözött a
mintegy 70 km hosszú Jajce völgye, csodálatos tájával,
alagútjaival. A Dinári havas hegyek és a Verbász folyó felemelő
érzéssel töltött el. Szinte észrevétlenül már BoszniaHercegovinában találtuk magunkat. Nem csodálkozom, hogy
Csontváry Kosztka Tivadar is innen meg Mostárból ihletődött. A
hegytetőt a Mátyás király vára uralja.
Harmadnap Medjugorje volt a fő attrakció. Az esős, sáros
idő nem jelentett akadályt, hogy az ördögszántáson (léptennyomon kiálló sziklák borítják a kegyhelyet) botorkázva
feljussunk a Mária-szoborhoz. Közös ima és közös fotó után
lejöttünk a sikamlós terepen, és meglátogattuk a Szt.-Jakab
templomot, amit a hercegovinai tartomány ferences rendje
gondoz. Megkapó az oltár egyszerűsége, a Mária-szobor, meg a
körkeresztek. A Mária-jelenések 1981-ben kezdődtek, de a
katolikus egyház sokáig nem ismerte el Mária kegyhelyként.
Napjainkban évente egymillió zarándok keresi fel. Mi is
találkoztunk csíkszerdai és székelyudvarhelyi csoportokkal.
(Tudtommal, Borszékről is többen jártak már itt). Minden nyáron
ifjúsági tábort szerveznek, működtetnek egy rádiót is. A dél-szláv
háború idején szabad csapatok gyakorlóhelye volt. 1993-tól
Bosznia-Hercegovina Köztársaság része lett, majd 1995-től, a
Daytoni-béke után a Bosznia-Hercegovina Föderáció tagja.
Mostar, Hercegovina központja volt a következő állomásunk. Itt
megnéztük az öreg hidat, aminek elődjét még a rómaiak építették,

majd II. Szulejmán idejében, 1555-67. között építették újra. A
fotó: Antal
Károly
törökök itt bonyolították kereskedelmüket,
le az
Adriai
tengerpartig. Repülőterük is van, ami ma már polgári repülésre is
alkalmas. Az óvárosban a régi templomot néztük meg. 1903-ban
Csontváry itt festett.
Negyedik napot a Piramisok völgyének, Visokonak
szenteltük. (Erről külön írtam, nem részletezem). A napi program
megengedte, hogy meglátogassuk a Boszna-folyó forrását, amely
egy gyönyörű parkban van, és 99 forrás táplálja.
Ötödik napot Szarajevónak szántuk. A közel félmilliós
főváros lenyűgözi látogatóit sokszínűségével és nyugalmával. Ez
„határ” Kelet és Nyugat között. Több kultúra, több nemzetiség és
több vallás találkozási pontja. Megtalálni a török kort (lásd törökház), a muszlin világot (70%-a muszlim), 110 mecset található a
város területén. Alkalmunk volt nekünk is egyet megnézni
belülről is. A szerbek is 5 katedrálist tudhatnak magukénak, a
katolikusok is kettőt. De láttunk zsinagógát, a szerb kantonban
pedig zsidó emlékművet. Egy „kis Jeruzsálem”. 1984-ben itt
szervezték a téli olimpiát. A bazársor nyüzsgésével és a rézműves
műhelyek sokaságával kápráztat el. Láthattuk az Osztrák-Magyar
Monarchia középületeit, Ferenc Ferdinánd és felesége Zsófia
meggyilkolásának helyszínét, illetve a sörházat, ahol a hosszú séta
fáradságait ki lehetett pihenni egy pohár sör mellett.
Megdöbbentő az a kontraszt, amit a kétszintes családi házak meg a
toronyblokkok, és a háború alatt szétlőtt épületek látványa okoz.
Hatodik nap egy búcsúsétát tettünk a szálláshelyünk
környékén, megkávéztunk a toronyszálló 35. emeletén lévő
kávézóban, megcsodálva és elbúcsúzva ettől a csodálatos várostól.
Közel ezer km út állt előttünk hazáig. Szerbián át jöttünk hazafelé,
érintve Visegrádot, ahol megálltunk a Mehmed Sokalkovic által
épített 80 m-es kőhídnál. Simó Ádám idegenvezetőnk
felelevenítette a híddal kapcsolatos tudnivalókat. Kilenclyukú ez a
híd is, akárcsak a hortobágyi. Mindkettő a világörökség része.
Madaras Böske néni is olvasta Ivo Andric (1892-1975) irodalmi
Nobel-díjas író, volt diplomata, illetve nagykövet regényét, a Híd a
Drínán-t. Ebből ismertették a híddal kapcsolatos legendát és a
hídépítés történetét. Az éjszaka folyamán áthaladtunk Belgrádon,
megemlítve Hunyadi János 1456-os Nándorfehérvári győzelmét.
Szó esett a mintegy 30 km-re fekvő székely falvakról (Székelykeve,
Sándoregyháza, Hertelendyfalva), akinek lakói Bukovinából
telepedtek át 1883-ban. Kezdetben Durdevóban laktak, de az
árvízveszély miatt átköltöztek a fent említett három településre.
Ott élnek ma is „al-dunai székely” testvéreink, őrízve az ízes
archaikus magyar nyelvet.
Moravitánál tértünk vissza az országba és Temesvár
érintésével értünk haza, közel 22 óra utazás után. Élményekben
gazdagon igyekeztünk otthonainkba.
Köszönettel tartozunk a Vadász-Szatmári családnak a
szervezésért, Simó Ádámnak az idegenvezetésért, a Vándor Trans
cégnek (Róbert autóvezetőnek) az utaztatásért és kiránduló
társainknak a barátságos, családias hangulatért.
Farkas Aladár, EKE-tag
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ISMÉT „ÓVODA MÁSKÉNT”!

fotó: Mihály Emese

Az óvoda is április közepén adott otthont a „Légy jobb,
tudj többet!” programnak. Ez a, közismertebb nevén „Iskola
(esetünkben Óvoda) másként!” tevékenység néhány éve kapott
helyet a román oktatásban, és mint azt a neve is mutatja, a
másként szervezett oktató-nevelő tevékenységekről szól. Ez az a
hét amikor a tanulók, nevelőikkel együtt kimozdulnak a
tantermek falai közül, és, modern szóval élve, outdoor
tevékenységeken vesznek részt. Ez az a hét, amelyen a
gyermekek észrevétlenül fejlődnek. Észrevétlenül, hiszen nem
tartunk hagyományos tevékenységeket, nincs feladatlap, és
körbe-űlés…
Ugyanakkor, a célok elérése érdekében tudatos, és
körültekintő szervezés előzi meg. Óvodánk munkaközössége ez
évben is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tervezett
programok változatosak és érdekesek legyenek, ugyanakkor
többféle ígényt kielégítsenek. Így hétfő a mozgás és az egészség
elválaszthatatlan kapcsolatáról szólt: Bordanciuc Julianna

fitnesz-oktató vezetésével zumbázhattak a kis lurkóink. Bár volt
olyan kislány, aki nem akart „bambuzni”, de a többség örömmel
végezte a mozdulatokat, és jó hangulatban telt el a nap. Ugyan
nem hangsúlyoztuk ki, de a gyerekek érezték, hogy a mozgás jót
tett a szervezetükkel. Szintén a mozgásról szólt a kedd is, amikor
a Tündérkert Óvoda teljes közössége kiruccant…természetesen
a Tündérkertbe! Ez a nap a környe-zetünk szépségének
felfedezéséről, természetvédelemról, ugyanakkor a
közösségformálásról is szólt. Szerda a mese napja volt. Herman
Alice-szal együtt vallom, hogy „a mese a nevelés táltosparipája”:
a Halvirág társulat előadásában megtekintett „Világszép
Nádszál” című bábjáték varázslatot lopott gyermek és felnőtt
szívébe egyaránt. Láttuk, éreztük, hogy a jó mindig elnyeri
méltó jutalmát, a rossz a büntetését. Csütörtökön komoly
dolgokról esett szó: a munkára való nevelés és segítésre való
hajlam kialakítását céloztuk a mentőszolgálat és a
tűzoltóállomás meglátogatása által. Lehet, hogy néhány
jövendőbeli tűzoltó, mentős vagy asszisztens is volt már
köztünk? Péntek szintén a munkára nevelésről, a munka
megszerettetéséről szólt: g yerekeink szüleikkel
(nagyszüleikkel) közösen dolgozva hoztak létre alkotásokat. A
kiscsoportban tavaszi ajtódíszek készültek, a közép és
nagycsoportosok pedig egyszerű játékokkal lepték meg
magukat.
Összességében sikeresnek mondanám ezt a hetet,
amelynek hatásai nem azonnaliak. Lehet, hogy évek múltán fog
letisztulni, tudatosulni gyermekeinkben az amit most láttak,
éreztek, tapasztaltak. Záró gondolatként: véleményem szerint
oktatásunk sokkal eredményesebb, hatékonyabb lenne, ha több
ilyen jellegű, tapasztalati tevékenységre épülne, ha több
élménypedagógiára épülő tevékenység és kevesebb kötött,
tanteremhez kapcsolódó tevékenység kapna helyet benne.
Mihály Emese

Hentes tokány tarhonyával
Hozzávalók: 600 g sertéscomb, 50 g szalonna,1 nagy fej
hagyma, apróra vágva, 2 cikk fokhagyma, zúzva,1 evőkanál
sűrített paradicsom, 100 ml száraz fehér bor, só, bors, 200 g
savanyú uborka, 200 ml tejföl
A tarhonyához: 250 g tarhonya 50 g vaj vagy olaj vagy
zsír 1 közepes fej hagyma, apróra vágva vagy reszelve
A húst 1,5 cm széles csíkokra vágjuk, a nedvességet egy
tiszta kendővel felitatjuk róla. Megpirítjuk a felkockázott
szalonnát, hozzáadjuk a hagymát, majd addig pirítjuk, amíg az
üveges nem lesz. Beletesszük a fokhagymát, paradicsomot és
bort, hagyjuk összerottyanni. Hozzáadjuk a húst, sózzuk,
borsozzuk ízlés szerint, lefedjük az edényt és kis lángon főzzük,

amíg a hús megpuhul; ha szükséges, töltsünk utána vizet vagy
csontlét is. Az uborkát vágjuk csíkokra, adjuk hozzá a húshoz
és főzzük az egészet még 5 percig. Végül öntsük hozzá a tejfölt
és főzzük még 4-5 percig, amíg besűrűsödött.
A körítéshez a zsiradékot forrósítsuk fel, tegyük bele a
tarhonyát és kis lángon pirítsuk folyamatos kevergetés mellett,
amíg a színe sárgás lesz, illetve kezd megsötétedni. Adjuk
hozzá a hagymát, pirítsuk még néhány percet, majd öntsük fel
annyi forró vízzel, hogy jól ellepje, sózzuk. Az edényt fedjük le
és kis lángon (vagy sütőben) főzzük, pótolva a vizet, ha
szükséges. Ne kevergessük, csak az edényt huzigáljuk meg
néhányszor, különben ragacsos lesz a tarhonyánk. Amikor
megpuhult, a szemeket lazítsuk fel egy villával és tálalhatjuk is
a tokányunk mellé.
recept Sanyi konyhájából
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Kulturális programajánló
Borszéki Kultúrház
2018. Május 5 - 18
Május 5.
18.00 - A KIVÁLASZTOTT A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház előadása . A Dávid Péter által rendezett darab a
tehetségkutató tévéműsorok, a valóságshow-ok világát jelenítik
meg, érzékeltetve azok árnyoldalait is. Jegyek ára 15 lej,
nyugdíjasoknak, diákoknak 10 lej. Jegyek elővételben a Kamenitzky
Antal Városi Könyvtárban Kiss Évánál.
Helyszín: Borszéki Kultúrotthon nagyterme
Május 6.
18.00 - ANYÁKNAPI MŰSOR
Szervező: Mosneág Ilona
Helyszín: Borszéki Kultúrotthon nagytreme

Május 13.
18.00 - REKVIEM EGY HÁZÉRT
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának előadása
A darab szerzője: Medgyessy Éva
Szereplők: Kilyén Ilka, Makra Lajos
Rendező: Kovács Levente
Helyszín: Borszéki Kultúrotthon emeleti terme
Május 16.
12.00 - MÁTYÁS KIRÁLY ÉS A KOLOZSVÁRI BÍRÓ
Bábelőadás
Helyszín: Borszéki Kultúrotthon nagyterme.
17.00 - ÉRINTÉSEK SZÉLEKEN – Fotókiállítás és filmvetítés
– Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül
(Hargita Megyei Kultúrális Központ projektje, az
intézményt képviseli és a kiállítást megnyítja Ferencz
Angéla igazgatónő.)
Május 18.
20.00 - PÜNKÖSDI HANGVERSENY, a csíkszeredai
Mercurium Vonós Trió előadásában.
Előadók: Péter Ernő - hegedű, Gábor Előd - brácsa,
Szentgyörgyi László - cselló.
Helyszín: Borszéki Kultúrotthon nagyterme.

Anyakönyvi hírek
Születés
Fazakas Ábel Dávid
2018.03.23.
Nagy Alexia Rebeka
2018.03.24.
Gratulálunk! Isten éltesse őket!
Elhalálozás
Siller István
1964.04.08. - 2018.03.29.
Țifrea Viorica
1937.08.07. - 2018.04.29.
Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk!

Ezüst tálon
Itt a medve, ott a róka.
Itt a versem, mely csalóka.
Van ki érti, ki nem érti
és ki jócskán félreérti.
Versbe csalva szívem őrét,
rímmel tömöm ki a bőrét.
Foga csillog, szája tátva,
úgy állítom fel két lábra.
Így már hagyja, hogy dicsérjem:
zseni lenne, csak megérjen.
Itt a fűzfa, ott a költő,
egy-két versben testet öltő!
Ezüst tálon teszem eléd,
így adták át János fejét.
Azért sírok annyi nótát,
cseréljenek életpólyát!
Tisztán tegyenek a padra,
ha a lelkelm elapadna!
Kamenitzky Antal

TARKA-BARKA VILÁG
Mire jók a növények levelei?
Képzeljük el őket úgy, mint óriási napelemeket,
amelyeknek célja az, hogy a Nap fényét magukba szívják és a
növény képes legyen előállítani a saját tápanyagát. Fény nélkül
nincs élet a növények számára: zárjuk csak a szobanövényünket
egy sötét helyre és tanúi leszünk, amint nemsokára elhervad és
elpusztul
A levelek felszínét - különösen az alsó részét - parányi
lyukak borítják, amelyeket gázcserenyílásoknak (sztómáknak)
nevezünk. Ezek biztosítják a levegő bejutását, amely egyik
összetevője a szén-dioxid (CO2), egy aktív résztvevő a tápanyag
előállítási folyamatban. A növényeknek természetesen vízre is
szükségük van, amelyhez gyökerein kereszül jutnak.
A levelek meglehetősen vékonyak, ami a szén-dioxid
könnyebb áramlását biztosítja. Minél nagyobb a levél felszíne,
annál több fényhez jut a növény.
A vilàg legnagyobb levelű növénye egy Afrikában honos
pálmafaj, a Raphia regalis - 25, 11 m hosszú és 3 m széles levelei
viszik a pálmát!
Fazakas Emese
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