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Körülbelül egy éve jelent meg FESZT egyrészt a települést kívánja ismertté tenni szerte az 
Borszéken, hosszabb-rövidebb országban és-miért is ne?!- a világban, másrészt az itteni közösséget 
időre. Sokan ismerik Sanyit, kovácsolná egybe, tenné összetartóvá- mindenki örömére és 
még többen nem. Amikor itt hasznára. Gazdag programot ajánlunk, több helyszínen. Előadások, 
van, szervez, tájékozódik a helyi workshop-ok, sport, környezetvédelem, fotó és film, egészséges 
„viszonyokban”, ismerkedik, életmód, koncertek, népek-nemzetiségek konyhája szerepel a 
jókat főz ha valamilyen rendez- kínálatban.
vényre meghívják (nem csak a Nagyon merész program. Megvalósítható?
barátoknak), véleményt alkot és Igen. Közös munkával, együtt. Kéréssel fordultunk 
mond. Felületes ismeretség mindenkihez, hogy lehetőségeik szerint támogassanak, szállás-
alapján is látszik, hogy Sanyi hellyel, reggelivel a fellépő művészek számára, munkával, ki mivel és 
közösségi ember. Első kérésre ahogyan tud. Ismert művészeket, együtteseket hívtunk meg, akik 
megígéri a havi Fakanál-recep- vonzzák a közönséget, és akik a település hírét viszik szerte az 
teket. Nem titkolja, hogy na- országba, a világba. Az ismertség több vendéget, nagyobb bevételt, 

gyon szeret főzni, és akármiről beszélgessünk, egyszer csak felbukkan jobb megélhetést és jövőt jelent a fiataloknak. A borszéki fiataloknak! 
egy jó kis kocsma, ahol finomakat lehet enni, és ahol ő a tulaj. Vama Igy erősödik, gazdagodik egy település!
Veche-n müködtet egy vendéglőt, a „Papa la Soni” egész nyáron Úgy legyen! Köszönöm a beszélgetést!
teltházas. Kiváncsi voltam a véleményére, ezért megkérdeztem:

Mint „öreg” vendéglátó – Vama Veche-n töltöd a nyarakat, 
igencsak gazdag tapasztalatod lehet ezen a téren-, hogyan látod a 
borszéki turizmust, az itteni vendéglátást?

Olyannak látom, amilyen. Létezik, de még nincs kifejlődve, 
még nincsen megfelelő piaca ahhoz, hogy jövőt ígérjen a fiataloknak, 
hogy itthon tartsa őket. Ország szinten Borszéket csak mint 
ásványvizet ismerik igazán, Borszék fürdő-és üdülő jobbára az 
idősebb kororsztály emlékezetében él. Egy országos érdekeltségű 
üdülőt az egész ország kell ismerjen és látogasson, nem csak a 
szomszédos megyék...

Látszik, hogy akarsz tenni, változtatni. Ez motiválja a 
szerveződő BORSZÉK BOGRÁCS FESZT-et is?

Pontosan. Azt szeretném, hogy a fiatalok is megismerjék, 
felfedezzék Borszéket, mint turisztikai desztinációt, ne csak 4-5 
megyéből és Moldovából látogassanak ide. Borszéknek nagy, máig 
kihasználatlan lehetőségei vannak, éppen ezért ismertté kell tenni. 
Azt tapasztaltam, hogy az itteniek inkább a múltat idézik. A 
„valamikor nem így volt”-ból nem lehet élni, előre kell nézni, lépni, 
cselekedni! Úgy látom, hogy elszigetelt próbálkozások voltak, 
vannak, sokszor hallottam: „igen, akartam, próbáltam, de nem lett 
belőle semmi..”

Ezen a mentalitáson kellene változtatni...
Nem igazán müködik az önkéntesség kultúrája, hogy község 

és közösség együtt csináljon valamit, pedig együtt többet és 
könnyebben valósíthatunk meg. Ilyen megfontolásból találtam ki és 
szervezem-szervezzük ezt a fesztivált is. Van tapasztalatom a 
többetnikúmú rendezvények szervezésében. A háromnaposra 
tervezett művészeti és kulináris fesztivál, a BORSZÉK BOGRÁCS 
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Május első munkanapján tartotta a testület a soros A 42-es határozat alapján a r-k. egyház 24 210 lej támogatást 
tanácsülést, ahol kilenc határozattervezetet beszéltünk meg és kap a plébánia épület manzárd részének befejezéséhez, illetve az 
jóváhagytunk. ortodox egyház ötezer lejt kap működési költségek fedezésére.

A 35-ös határozattervezet az első negyedév pénzügyi A 43-as határozat értelmében a borszéki önkéntes tűzoltók 
mérlegét hagyta jóvá. részt vesznek Pilisvörösváron, a Polgári Tűzoltók Szent Flórián 

A 36-os határozattervezet a Balneoclimaterica-Gyógy- ünnepségén.
fürdő Rt. 2017-es év pénzügyi helyzetét fogadta el. Május 24-én rendkívüli tanácsülésre került sor, ahol a 

A 37-es határozat a fent említett cég 2018-as év tervezett következő határozatokat beszéltük meg, és hagytuk jóvá:
költségvetését hagyta jóvá. A 44-es határozat alapján el lehet számolni a pedagógusok 

A 38-as határozat a Kezelő- és welness központ műszaki áprilisi ingázási költségét.
értékváltozásait aktualizálta. A 45-ös határozat nevesíti Simon Lehelt a következő három 

A 39-es határozat jóváhagyta Cotrigășanu Cristina-Elena hónap tanácsüléseinek vezetésére. 
kiutazását Magyarországra, hogy részt vegyen egy szakmai tovább- A 46-os határozat jóváhagyta egy delegációnak 
képzőn. Pilisvörösváron való részvételét.

A 40-es határozat alapján a befogott kutyákat a tulajdo- A 47-es határozat jóváhagyta egy másik delegáció kiutazását 
nosok bizonyos körülmények között visszaigényelhetik. Ezt írásban Bácsalmásra. Mindkét delegációra augusztus hónapban kerül sor.
kell kérvényezzék, és ki kell fizessék az állatorvosi ellátás költségeit. A 48-as határozat költségvetés módosítást hagyott jóvá. 
Itt jegyzem meg, hogy sikerült szerződést kötni egy céggel, amely Belső pénzátcsoportosításokról van szó.

A testület jóváhagyott 23 házhelyet családiház építésére (49-begyűjti a kóbor kutyákat. 26 ilyen ebet fogtak be az elmúlt 
71-es határozatok). Általában 500 négyzetméteres területekről van időszakban.

A 41-es határozat alapján meghosszabbítják a szerződését a szó.
bukaresti jogásznak, aki ellátja a hivatal jogi képviseletét.

TÁJÉKOZTATÓ  TANÁCSÜLÉSEKRŐL

Farkas Aladár

Kis Éva) a megye kulturális életével, képviselőivel.
Ádám Gyula fotóművész méltatta a két fotótábort 

(Bánkfalván és Kőrispatakon), ahol a téma a másság felismerése volt 
a cigányság közösségén keresztül. „Ezek nem turistafotók” mondta 
a művész, és valóban nem azok, igazi művészfotók, szociográfiai 
helyzetképek. Betekintést nyerünk a társadalom peremére 
sodródott emberek életébe. 12 fotós 24 nagyított képe látható. A 
művészek Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről, Sepsiszentgyörgy-
ről, Marosvásárhelyről, illetve Magyarországról jöttek és bekap-
csolódtak az érintett települések mindennapjaiba, megismerve 
gondjaikat-bajaikat.

A bemutatásra került két dokumentumfilm szintén a romák 
életébe ad betekintést. Az első egy fiatal, 17 éves cigánylány életét 
mutatja be, aki ugyan magasabb értelmi szinten áll, mint falustársai, 

A 14. Hargitai Megyenapok keretében került sor a fenti de érzi kirekesztettségét. A második film Kőrispatakon készült, 
rendezvényre, aminek a városi Művelődési Ház adott otthont. Mik Daczó Katalin és Berszán-Árus György alkotása. Az 1200 cigányt 
József polgármester nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntötte a szép számláló településen élő cigányok próbálnak beilleszkedni a község 
számban megjelenteket és értékelte a Megyei Tanács, a Kulturális életébe. Vallást váltanak, reformátusok, unitáriusok lesznek, hogy 
Központ tevékenységét, és azt a tényt, hogy az idén több ne „lógjanak ki” a többségi lakosság vallási hovatartozásából. 
rendezvényt is hoztak Borszékre. „Sikeres kezdeményezés” mondta Dolgoznak, ki mit tud: napszámra járnak, csatornát készítenek, 
a polgármester, érdemes eljönni, ezekre a rendezvényekre. Nemrég lókupecek, lovakat patkolnak, szalmakalapot készítenek, egyszóval 
volt Kilyén Ilka, volt bábszínház, most fotókiállítás és doku- tengetik napjaikat. Megrázó képek egy közösség életéből.
mentumfilm vetítés. A kisfilmek megtalálhatók a Kamenyitzky Antal Városi 

Ferencz Angéla, a Megyei Kulturális Központ igazgatónője Könyvtárban, kikölcsönözhetők és otthon megtekinthetők. A 
értékelte, hogy van közösségi igény a rendezvényekre. Jó Borszék fotókiállítás is megnézhető a Művelődési Ház földszintjén.
kapcsolatrendszere (Sárpátki Ágnes, Farkas Aladár, Kolbert Tünde, 

ROMÁK KÖZÖSSÉGE A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEKEN KERESZTÜL

facebook.com/kkozpont/

Farkas Aladár
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A Borszéken is ismert Urmánczy Nándor emlékezete már örmény eredetét hangsúlyozta. Ennek kapcsán felsorolta a 
csak hamvaiban él, ugyanis a családi kastélyuk, a Kossuth-kút kiemelkedő örmény személyiségeket, akik beírták nevüket a magyar 
közelében a tűz martalékává vált. Szellemi hagyatéka viszont élénken kultúra emlékkönyvébe. Bodor Attila, az alapítvány alelnöke 
él az emlékezni óhajtók körében. ismertette a tíz év fontosabb eseményeit.

Maroshévízen tíz évvel ezelőtt alakult egy egyesület, amelyik Czirják Károly, az alapítvány elnöke, átadta az idei 
őrködik szellemi nagysága felett. Az évek során történelmi Urmánczy-díjat Szász Jenőnek, a Nemzetstratégiai Intézet 
vetélkedőket szerveztünk a környező települések iskoláiban. Évente elnökének, aki évek óta támogatja az egyesületet. A laudációt Mezei 
megszervezzük az Urmánczy-napokat. Hévízen, a római-katolikus János, Gyergyószentmiklós volt polgármestere, megyei önkormány-
templom udvarán, ahol a családi sírbolt is van, mellszobor emlékeztet zati képviselő tartotta.
arra a férfira, aki Hévízen iskolát, kórházat, bíróságot épített. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Gortvay István, 

Az idei Urmánczy-napokra is szép számban összegyűltek Urmánczy unokája, aki az ősz folyamán a magyar Országházban 
tisztelői Hévízről, a Gyergyói-medencéből és Budapestről, ahol 16 szeretne egy megemlékezést tartani nagyapjáról, amire meghívott 
éven át a magyar országgyűlés képviselője volt. Emlékét őrzi a egy küldöttséget az egyesület részéről.
Margit-szigeten felállított Urmánczy Nándor-emlékpad, vagy Bemutatásra került Czirják Károly új könyve: Dr. Urmánczy 
Csepelen, az általa kezdeményezett Ereklyés Országzászló másolata, Nándor élete és munkássága. „A megalkuvás nélküli magyar” 
a magyar egység és a magyar feltámadás gondolatával. felelősséggel és hűséggel szolgálta hazáját, nemzetét. A könyv több 

A május 12-én rendezett megemlékezés ökumenikus mint 330 oldalon keresztül ismerteti életének fontosabb mozzanatait, 
igehirdetéssel kezdődött, ahol a László Áron r-k. plébános, Madaras beleértve a borszéki fellépéseit is. Minden jelenlévőt megaján-
Mátyás református lelkész és Gál Hunor gyergyószentmiklósi dékoztak egy Urmánczy-kötettel, jegyzetfüzettel és golyóstollal, 
örmény plébános igehirdetése után megkoszorúztuk a sírját, majd illetve egy Urmánczy kitűzővel.
emléktáblát avattunk a Kolping-háznál. A rendezvényt megtisztelték A megemlékező ünnepség állófogadással folytatódott, ahol 
jelenlétükkel a gyergyószentmiklósi „vörösköpenyes” örmények, kötetlen beszélgetés keretében tárgyaltunk a folytatásról.
akik díszőrséget álltak az igehirdetés és a koszorúzás alatt is. A nap Nagy Mária gyergyóremetei rockénekesnő kon-

Ezt követően egy szimpózium keretében méltatták Urmánczy certjével zárult. A város Művelődési háza zsúfolásig megtelt az 
nagyságát. Dr. Molnár Gergely, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet érdeklődőkkel. Egy kellemes, hangulatos koncert résztvevői 
osztályvezetője kiemelte a polihisztor érdemeit: ő alapította a Székely lehettünk.
Nemzeti Tanácsot, ő kezdeményezte a négy évszak, Észak – Dél Hercegh Ferenc gondolalataival zárom megemlékező 
–Kelet - Nyugat szoborcsoport állítást Budapesten, a négy égtáj felé soraimat: „Urmánczy Nándor pedig akkor szűnik meg élni, ha a 
szétszóródott magyarság jelképei. nemzet nem tud már magyarul érezni.”

Dr. Puskás Attila, az Erdélyi Örmény Közösség elnöke, 

150 ÉVE SZÜLETETT DR. URMÁNCZY NÁNDOR

EGY SZÍNHÁZI EST MARGÓJÁRA
Május 13-án a kultúrház felső termében láthatta a borszéki művésznőnek bizonyítania kivételes tehetségét; virtuóz módon vált 

közönség Medgyessy Éva Requiem egy házért című darabját Kilyén egyik lakóról a másikra úgy, hogy magunk előtt látjuk az affektáló 
Ilka és Makra Lajos előadásában, rendező: Kovács Levente. A nagyon „nagyasszonyt”, az operaénekes rajongó korrepetitorát és a többi, 
jó arányérzékkel megkomponált darab egy kolozsvári ház és lakói (a jobb sorsra érdemes lakót. Makra Lajos székhez kötöttségében „csak”  
valamikor saját háza pincéjében lakó gróf, az ikreit egyedül felnevelő apró mozdulatokra, gesztusokra, arckifejezésekre korlátozott szavak 
cigányasszony, az operaénekes, a bojárlány, a művészet történetet nélküli játéka előtt le a kalappal!
tanító egyetemi tanár, stb.) életén keresztül idézi meg azt a korszakot, A Requiem egy házért kamaradrámát– amennyiben 
amikor lehetetlen volt emberként, főleg magyar emberként élni, hatalmamban állna-, a kötelező olvasmányok mintájára betenném a 
amikor a halál „a legjobbkor” menti meg az EMBERT attól, hogy a tananyagba, hadd lássa, értse meg a gyerek, a fiatal, mit jelent 
hatalom verőlegényei esetleg árulóvá tegyék. A „takimuri” kor- diktatúrában élni. (Az iskola másként keretén belül micsoda 
szakról, a kommunizmusról szól ez a darab, melyet Kilyén Ilka és történelemóra lehetne...) Nekünk, időseknek, akik megéltük és 
Makra Lajos torokszorítóan meggyőző erővel jelenít meg. A nagyon túléltük, alkalom arra, hogy megtartsa ki-ki saját requiemjét, találja 
különböző emberek életének elmesélése lehetőséget ad a meg nyugalmát. De ne feledjen!

Kolbert Tünde

Farkas Aladár

Május 18-án Borszéken koncertezett a Péter Ernő (hegedű), Gábor Előd (brácsa) és Szentgyörgyi László (cselló) alkotta Mercurium 
Vonós Trió. Ignaz Pleyel, Beethoven, Schubert és Dohnányi darabokat, Bécs városához kötődő zeneszerzők műveit szólaltatták meg. Péter Ernő 
röviden ismertette a zeneszerzőket és az előadott műveket. Szép és tanulságos koncert volt. A  borszéki közönség  lelkes tapssal köszönte meg a 
Trió produkcióját. A rendezvényre a XIV. Hargitai Megyenapok keretén belül került sor.

Kolbert Tünde

PÜNKÖSDI HANGVERSENY
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Ez a cím fémjelezte azt az előadást, amelyről szólok. Miért?  előadásban. Versek és zene, ballada és népdal találkozása. A 
Mert arra hívatott és született, hogy betöltse ismételten a találkozások és utak kereszteződésében az ember, akiről azt 
hétköznap által kiüresedett szívünket, lelkünket. Hol történt? Az tartják, hogy már nem is magyarul írt, hanem aranyul…: ARANY 
alsóborszéki kápolnánkban. Mikor? Az Úr 2018-ik esztende- JÁNOS.
jének, május idusának, 10 napján. Arany János versei és balladái Nem tudom, élhet-e meg ember emberibb mélységet, mint 
brácsára és népdalokra. Állítólag Arany János életében soha nem amikor embertársa életdrámáját hallgatja, amely vele, de velem is 
járt a Király-hágón innen, fizikai értelemben soha nem járt a megtörténhet, vagy már meg is történt, hiszen ez a sorstalálkozás, 
történelmi Erdélyben. A verseibe, balladáiba megbújó költő lelke amely az ismétlődő rigmus és a zene hangján emelheti lelked 
viszont bejárta az egész világot. Műveit sokan feldolgozták. ismét a remény és a hit hihetelen magasságába. Oh! irgalom atyja, 
Sokféleképpen. A két előadó Tóth Péter Lóránt versmondó a ne hagyj el. – visszhangzik Ágnes asszony balladájában és minden 
Kiskunságból és Antal Sándor brácsaművész a Székelyföldről a hasonlót átélő embertársunk szívében.
két legtisztább hangot választotta Arany megidézésére: a szó és a Ez volt a célja és értelme az elmondott szónak és az 
húr játékát. A szavak, a zene és a csend Erdelyébe hívták a elhangzó hangnak ott, hogy visszhangra találjon. Visszhangra 
közönséget. Közös utazás Erdély-szerte az ősök nyomán. Példás benned.

A pap.férfiak, női sorsok és humor idéződött meg a közel egy órás 

ARANY ERDÉLY

aki nem szűnő vastapssal jutalmazta a produkciókat. A jellegzetes 
sváb táncok mellett láthattunk magyar táncot, lengyel polkát, 
keringőt. Megkapott a sváb népviselet mellett a színes magyar 
viselet is. Ugyan amatőr táncosokról van szó, de profi szinten 
ropták a táncot mintegy 90 percen át. Kovács Zsolt, régi vörösvári 
barát vállalta a konferálást. Felvezetéséből megtudtuk, hogy az 
együttes 1954-ben alakult hat táncospárral és egy harmonikás 
részvételével. A tánctanárnő Vajda Imréné volt, a zenei kíséretet 
Hidas György biztosította. Az első 15 évben már 25 
tánckoreográfiát sajátítottak el. 1962-től Lányi Ágoston, majd 
1969-től Wencl József lett a csoport koreográfusa. Napjainkban 
Molnárné Breier Anita, az Egyesület elnöke, aktív táncos férjével 
együtt oktatja az utánpótlást.

Ittlétük alatt bemutattuk Borszék nevezetességeit, 
Közismert, hogy városunknak 9 testvértelepülése van. fürödtek az Ó-Sáros fürdőben, kirándultak a Gyergyói-

Minden évben vendégek, delegációk érkeznek, illetve utaznak medencébe: Gyilkostó- Békás-szoros, békási víztározó, 
oda-vissza. Elsősorban a városnapok alkalmával, de nemcsak. gyergyószetmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum, Örmény 
Egy ilyen látogatásra érkezett Pilisvörösvárról az ottani Német katolikus templom, ditrói nagytemplom. Megkoszorúzták Petőfi 
Nemzetiségi Táncegyüttes. A kapcsolat a két település között a szobrát, a Hétvezér szoborcsoportot, a Testvériség falát, nemzeti 
2000-es évek elején kezdődött, és az önkéntes tűzoltóknak színű szalagokat raktak a polgármesterek által ültetett akác és 
köszönhető, akik már akkor partnerkapcsolati szerződést vérszilva fákra. 
kötöttek. Az évek során településünk Pilisvörösvártól két tűzoltó A május 26.-i borszéki fellépésük záróakkordjaként, Mik 
autót (egy Mecedes-Benz és egy Magirus), illetve egy mentőautót József polgármester megköszönte azt a művészi élményt, amibe 
kapott adományként. A kapcsolatot 2009-ben hitelesítette az részesített a lelkes csapat, Kovács Zsoltot pedig kulturális 
önkormányzat. Tanulók, művészcsoportok látogattak hozzánk. nagykövetnek nevezte. Ez valós megállapítás, hiszen ő az, aki 
Volt a Dalkör, a Fúvószenekar, az ifjúsági tánccsoport. Két évvel évente többször is megfordul Borszéken, csoportokat kísér, 
ezelőtt a pilisvörösvári „civilek” adományaként egy Petőfi kapcsolatokat ápol. Polgármesterünk megfogalmazta hiányér-
mellszobrot kaptunk. Azóta ott tartjuk a Március 15-i zetét, hogy kevesen értékelik, támogatják a kulturális tevékeny-
megemlékezéseket. Ez alkalommal egy 25 fős csoport érkezett, ségeket, ma is foghíjasak a sorok a nézőtéren. 
akik megörvendeztettek egy fergeteges táncparádéval. Valóban felkavaró élmény látni egy ilyen fergeteges 
Betekintést kaptunk a sváb kultúrába. A közel 65 éve működő táncparádét. Nem mindennapi élmény. Aki nem látta, bánhatja.
tánccsoport változatos koreográfiával kápráztatta el a közönséget, 

TESTVÉRTELEPÜLÉSI LÁTOGATÁS

Farkas Aladár

fotó: Farkas Aladár
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fotó: Antal Károly

Egyik véndiák találkozó alkalmával, mikor kölcsönösen Vakációkban meséltek az ottani életvitelről, elégedettek és boldogok 
ölelgettük és örvendeztünk egymásnak, Orbán Anna tanítónéni voltak. Sajnos engem nem engedtek, mert a család anyagi 
elmondta, hogy irogatja borszéki emlékeit, s esetleg nem gondokkal küzdött, meg aztán jó apám kiszemelt nekem egy 
közölhetnénk-e a Forrásokban ... Az is lehet, hogy fordítva történt, jövendőbeli férjet. Drága édesanyám amikor megtudta apám tervét, 
én mondtam, hogy Anikó néni, sokak tanítónénijének vissza- bíztatott, hogyha késve is, próbáljam meg, hátha felvesznek a 
emlékezéseit sokan olvasnák szívesen. Azóta eltelt néhány hónap. borszéki iskolába. Befejeztük az őszi betakarítást, rendbe raktuk a 
Áprilisban egyszer csak megszólalt a telefon, és hamarosan érkezett temetői sírokat, miközben édesanyám megszervezte az én borszéki 
Anikó néni is a nagy, sárga füzettel (Caiet Studentesc), a sárga utamat: csomagot kell vinnem az ott tanuló rokon leánykáknak, s 
füzetben meg-nem-sárgult emlékeivel.  Íme: közben próbáljak meg ott  maradni.  Eg y kartonból  

Vannak olyan emlékeink... „készített”táskába betett két füzetet, egy ceruzát, két összeborított 
[a szegény ember leánya világgá indul-Borszékre] szilvaízes kenyeret, és útra tett. Lekísért az autóbuszhoz, mely 
Hallgatom a marosvásárhelyi rádióból a magyar Tölgyes és Marosvásárhely járat volt. Egy Elemér nevű sofőr 

nótát:”Vannak olyan emlékeink, miket oly jó felidézni...”és Gál indította az autót Tölgyesről, estére jött vissza. Erre a rozoga 
Mária nótaénekes mély hangja az én lelkem legmélyebb húrjait is járgányra tett fel drága jó édesanyám, érdeklődve, hogy ki megy a 
megpengeti. Ilyenkor mire is emlékezhetek leginkább, mint a néhány utas közül Borszékra. Egy barnakabátos, rózsás 
borszéki emlékeimre, „hiszen oly jó felidézni”. De miért is ezek az selyemkendős,rúzsos szájú öreg hölgy jelentkezett:
emlékek kelnek bennem életre leginkább? Hát csak azért, mert -Én, lelkem!
életem eddig eltelt éveiből a legtöbbet Borszéken éltem: 1960-tól -Megkérem szépen, megérkezéskor tessék ezt a leánykát 
1983-ig és az általános iskola VII. osztályát is ott végeztem 1950-51- elirányítani a bentlakás felé!
ben. Ott születtek gyermekeim, erősödött családom. -Jó, drága lelkem!

Az 1948-as tanügyi reform megszüntetten a magyar nyelvű Elemér bácsi indított. Én a leghátsó ülésre telepedtem, hogy 
oktatást a mi falunkban, Gödemesterházán. Aki nem iratkozott be a tovább láthassam édesanyámat, amint a busz elindult. Láttam, hogy 
román osztályba, kimaradt az iskolából. Köztük én is. Nem tudtam keresztet vetett. 1951 november elseje volt. A hegyek már fehér 
románul, nem akartam gyenge tanuló lenni, féltettem éltanulói sapkát viseltek. A Kránga hegy aljánál a busz leállt. Tovább már csak 
státusomat. Akkor már tizenhárom éves voltam, s jó édesapám úgy értünk fel a tetőre, hogy időnként a lejtőn visszafelé is kellett 
véleménye szerint egy „ilyen nagy lány” nem lophatja a napot , engedni, hogy az akku töltődjön. Este 10 óra után értünk Borszékre. 
keressen dolgot magának. Így két évig beálltam napszámra dolgozni A megálló ott volt, ahol a nagykémény [azóta lebontották, az Ó-
a Jancu-birtokon alakult állami gazdaságba. 1950 tavaszán súlyos Sáros mellett. megj. K.T. ]Onnan indultunk tovább. A hölgy, aki 
beteg lettem, s így otthon maradtam pesztonkának, immár a közben megmondta, hogy ő „Elza néni”két hatalmas bőröndöt 
hetedik kisöcsit rendezni. Ősz felé híre ment, hogy Borszéken az cipelt. Segítettem volna neki, de az én kezem is tele volt. Mielőtt 
általános iskola mellett Móga László iskolaigazgató bentlakást beértünk volna a főutcára, bőröndjeit letéve az út közepén elvégezte 
rendezett be olyan magyar gyerekeknek, akik a környékbeli magyar „folyó ügyeit”, majd megkönnyebbülve szólt:- Most már nyugodtan 
iskolákból kimaradtak, és szerettek volna tovább magyarul tanulni. mehetünk. Kiérve a főutcára egy fürge léptű, alacsony hölgy 
A hír hallatára szívem nagyot dobbant, de csak egy év múlva, 1951- pórázon kiskutyát vezetett. Elza néni megszólította: - Ágnes, ha 
ben teljesült a kívánságom. A falunkból néhányan már ott voltak. lefelé megy, mutassa meg ennek a leánykának, hol van a bentlakás.

A ,,Tűndérkert virágai vegyes csoport 2018 május 6-án 
XIV-ik alkalommal rendezte meg verses, dalos, táncos anyáknapi 
műsorát. Sok-sok szeretettel köszöntötték a gyerekek az  édes-
anyákat, nagymamákat kik fáradságot nem ismerve dolgoznak 
ėrettünk.

Tudjuk, hogy ezt a sok fáradságot, szeretetet, gondos-
kodást, amit egy édesanyátol kap egy gyerek meghálálni sosem 
tudjuk.

A gyerekek a műsor után virággal és egy emlék fényképpel 
kedveskedtek az ünnepelteknek.

Köszönet a résztvevőknek!

VANNAK OLYAN EMLÉKEINK

ANYÁKNAPI MŰSOR

Mosneág Ilona
fotó: Mosneág Ilona

(folytatjuk)
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Olvastam, fontosnak találtam, tovább adom. közelebbi hozzátartozója távozott el, annál erőteljesebben 
Kovács Júlia reagál. Sírással, nyugtalansággal, evés- és alvászavarokkal jelzi 

Feldolgozni a veszteséget hiányérzetét. Az óvodáskorú gyermek a halált nem tekinti 
Élete során minden ember találkozik veszteségekkel: véglegesnek. Az érthetetlen, szorongást keltő helyzet 

elveszítheti lakóhelyét, állását, barátait, elválhat a társától, vagy feldolgozására játékaiban, rajzaiban megjelenik a halál. Ennek 
szülei válását kell átélnie. A legnagyobb veszteség a halál: a nagyon fontos feszültséglevezető, feldolgozó, öngyógyító 
szeretteink, hozzánk közel álló családtagok elvesztése, és saját szerepe van. Mindenképpen támogatni, hagyni kell, lehetőséget 
halálunk gondolatának elfogadása. Ha elveszítjük egy teremtve annak, hogy a gyerek kibeszélhesse magából a 
hozzátartozónkat, bármilyen nehéz is, kénytelenek vagyunk félelmeit, szorongásait, kérdezhessen, szóba kerülhessen 
szembenézni és valamilyen módon feldolgozni a történteket. minden, ami őt foglalkoztatja, nyomasztja. Kisgyermekkorban 
Ha ez elmarad, belebetegszünk. Nem leszünk képesek a szeretett személy elvesztésével együtt a biztonságos otthon 
egészségesen újra szervezni az életünket, családunk életét. elvesztését is átéli a kicsi, amely szélsőséges érzelmi 
Ahhoz, hogy ez sikerüljön, fontos, hogy a halál, az elmúlás megnyilvánulásokban fejeződik ki. Fontos a környezet 
témáját ne tabuként, félelmetes titokként kezeljük a családban, türelmes, megnyugtató, szeretetteljes viselkedése, az életritmus, 
hogy lehessen róla az életkori sajátosságoknak megfelelő a környezet stabilitása, s hogy lehetőség szerint a gyermek 
módon beszélni. Gyakran a haldokló kénytelen családja iránti szokásos környzetét a lehető legkevésbé változtassuk. Ennek 
tapintatból úgy tenni, mintha hinne felépülésében. Belemegy a figyelembevétele iskoláskorban is elengedhetetlen. Egy 
színjátékba, pedig neki sokkal fontosabb lenne megnyugtatóan felnőttként rendelésünkön megjelent férfi elmesélte, hogy 12 
elrendezni ügyeit, kapcsolatait. Könnyebbséget jelentene neki, évesen, anyja tragikus halálát követően, a család egy 
ha megoszthatná félelmeit, elbúcsúzhatna hozzátartozóitól. gyermeküdülőbe küldte. Kiszakították otthonából, szerettei 

Manapság gyakran kórházban, magára hagyottan kell a közül, és idegenek között kellett egyedül megküzdenie 
haldoklónak elmennie. Pont akkor marad egyedül, amikor fájdalmával, amit édesanyja hirtelen halála jelentett. A mai 
leginkább szüksége lenne a bensőséges, megnyugtató együtt- napig kihat családi életére, párkapcsolatára ez a trauma (nem 
létre. Nagyon szerencsések azok az emberek, akik családjuk bízom meg a környezetemben, hiszen ha baj van, akkor 
körében, szeretetben élik át utolsó óráikat. De nemcsak a elküldenek...).
haldoklónak, hanem a családtagoknak is elviselhetőbb az a Iskoláskorban már foglalkoztatja a gyerekeket, hogy 
tudat, hogy hozzátartozója nem maradt magára, érezhette miért halt meg a hozzátartozó. Fontos tehát az egyszerű és 
környezete szeretetét az utolsó órákban is. Szeretteink eltá- tényszerű magyarázat, hiszen ellenkező esetben a gyermek 
vozása a veszteség és hiány érzésével, bűntudattal, és saját fantáziával pótolja a magyarázatot, s így könnyen bele-
halandóságunkkal kapcsolatos gondolatokkal jár együtt. sodródhat a hipochondriába vagy az állandó halálfélelembe.

A gyermek képe a halálról A kétségbeeséstől a megbékélésig
A gyermekek halálhoz való kapcsolata életkoronként A gyermeki gyászt is segíti a búcsú szertartása. A 

más és más. 5 éves korig a halált nem fogja fel véglegesnek, temetésen iskolás kortól az ő részvételük is indokolt. 
átmeneti állapotnak tartja. Azt gondolja, hogy aki meghalt, az Természetesen a gyász folyamata ezzel nem zárul le. Termé-
visszajöhet, felébredhet. Az 5-10 évesek megszemélyesítik szetes, ha a gyermek viselkedése átmenetileg megváltozik, ha 
(csontváz, kaszás) a halált, s a 10 év felettiek gondolkodásában tanulmányi teljesítménye romlik, ha az elhunytról álmodik, ha 
jelenik meg a test elpusztulásának, majd később a lélek tovább úgy érzi, hogy vele van, ha gyakran idézi fel, sokat beszél róla, 
létezésének gondolata. Ezek a halálhoz kapcsolódó felfogások, vagy ha túlzottan kezd aggódni családtagjai iránt. Fontos, hogy 
gondolatok néha keverednek, együtt is megjelenhetnek, vagy az az iskolában a gyereket tanító pedagógusok is tudjanak a 
idősebb gyereknél egy korábbi szakaszra jellemző gondolat veszteségről. Így megértőbbek, türelmesebbek lehetnek, jobban 
kerülhet előtérbe. tudják támogatni tanítványukat a nehéz helyzetben.

A gyermekek gyászreakciói Az élet az állandó változás folyamata, melynek 
A felnőttek gyakran azt hiszik, hogy úgy kímélik meg a természetes része a születés és a halál. A veszteséget sokféle – 

gyerekeket, ha elhallgatják a rokonok, családtagok közelgő, néha szélsőséges – érzés kíséri, melyeknek szabad utat kell 
vagy bekövetkezett halálát. Ennek az a következménye, hogy a engedni. Így alakulhat át a gyász hónapjai alatt a kezdeti 
gyerek magára marad félelmeivel, szorongásaival. Érzékeli, dermedtség, a depresszió és befelé fordulás feloldódássá, 
hogy a környezetében valami baj van, szomorúnak látja szüleit, jövőtervezéssé, az elviselhetetlen fájdalom pedig az eltávozottra 
mégis szavakban mást hall. való szép emlékezéssé.

Pedig már a csecsemő is megérzi a veszteséget. Minél 

GYÁSZ A CSALÁDBAN – ELBÚCSÚZNI, ELENGEDNI, MEGBÉKÉLNI
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Friedrich Klára és férje Szakács Gábor magyarországi negatív ionjait alakítja át pozitív ionokká. 10 KW-nyi energiát termel 
rováskutatók és rovásszakértők a 2007-ben jártak először a Tászok- (energiagép). 
tetőn, vizsgálva az ottani rovásemlékeket. Rá pár évre felkeresték a Megmásztuk a meredek és csúszós hegyoldalt, felérve a tetőre 
boszniai piramisokat, interjút készítve a boszniai születésű, de az csodálatos panoráma és egy jóleső érzés fogott el. Láttuk egy vár 
Amerikai Egyesült Államokban élő dr. Semir Osmanagich maradványait meg egy kutat. Állítólag egy középkori település és vár 
piramiskutatóval. Szakács Gábor utána még hétszer járt a boszniai állt ezen a helyen. A „Visoko” magas várost jelent.
piramisvölgyben, Klári pedig kétszer. Dokumentálták a látottakat és Vég Zoltán helyi idegenvezetőnk bevitt a piramis alatti 
könyvet jelentettek meg „Tászok-tetőtől a bosnyák piramisokig” alagútrendszerbe, ahol több kamra (galéria) áll a meditálni, 
címmel. feltöltődni óhajtók rendelkezésére. A Schuman rezonanciamérés 7,83 

A könyv megjelenése óta foglalkoztatott a gondolat, hogy Hz értéket mutat, ami ideális a fizikai, mentális és spirituális 
adandó alkalommal felkeresem ezeket a piramisokat, a benne talált tevékenységre. A kamrákban az ionizáció 43-szor magasabb a kinti 
rovásemlékek miatt (is). Az idén került sor erre a kirándulásra, az koncentrációnál, gyógyító hatású: regenerál. 
EKE gyergyói osztályának szervezésében. Itt találtuk azt a követ is, amelyen székely rovásírás és más 

A Szarajevótól mintegy 35 km-re fekvő Visoko város fölött runa írásjelek vannak. A rovás ABC 21 jelét azonosították ezen a 
vannak azok a piramisok, amik felkeltették nemcsak a kutató Semir kövön. Epigráfiai szempontból fontosak ezek a jelek. Valószínű a 
érdeklődését, hanem a nagyvilág tudósainak figyelmét is. Nem Vinca-kultúra részét képezik. A szakemberek szanszkrit írásjeleket 
véletlenül, hiszen itt, a Boszna folyó mellett több piramis is létezik: a találtak. Szerintük az ősi atlantiszi kultúra része az egész piramis 
Nap, Hold, Földanya, Szerelem, Sárkány. A neveket a kutató Semir rendszer. Ezt a kultúrát vették át a maják.
adta ezeknek a piramisoknak. Minket a Nap-piramis érdekelt, hiszen Az első kamra közepén található egy ellipszis alakú, megalít 
itt folynak a kutatási, feltárási munkálatok. 2005. áprilisában kezdték kerámia, amely egy földalatti folyó fölött fekszik. Ennek is pozitív 
a fúrásokat és a geo-morfológiai elemzéseket. A piramidológia kisugárzása van, ami feltölti a szervezetet. Tovább, egy oldalágon 
szakemberei százával érkeztek a helyszínre, több tudományos láttunk egy kék színű tavat, amelynek vize iható. Mintegy 400 métert 
konferenciát is szerveztek. A geofizikusok állítják, hogy szabályos mentünk a földalatti galériákban, de nem tértünk be az oldalágakba, 
piramis formája van, és a négy fő égtáj felé van tájolva. Magassága amelyek összhosszúsága több km. Több ilyen kerámia-monolit 
mintegy 220 m, alapélei egyenként 365 méteresek. Növénytakaró található az alagútban, amelyek súlya meghaladja a 8 tonnát.
borítja, amit helyenként kutatóárok szakít meg, ahol feltűnnek azok A feltárási munkálatokat a Boszniai Nap Piramis Alapítvány 
az öntött kőtömbök, amelyek borítják több rétegben az alatt lévő végzi önerőből, Semir PhD akadémikus vezetésével. A szkeptikusok 
földet. A kőtömbök között agyag van. Ezek a tömbök szabályos kivételével egyértelmű, hogy emberi kéz alkotta, és a kőlapokat is 
alakúak, és több tonna súlyúak. Mesterségesen készültek. Ebből épült mesterségesen készítették,  szabályosan vannak egymás mellé és alá 
az egész piramis. Radiokarbonos kormeghatározás alapján állítják, helyezve. Térbeli kapcsolatot tartottak a többi gigantikus épülettel 
hogy legalább 12 ezer éves, de egy fosszilizálódott levélen végzett (transzduktor  elemként működött).
kormeghatározás szerint 24. 800 éves. Európa első felfedezett Igazi élmény volt látni ezt a piramist. Köszönettel tartozunk a 
piramisa, ami régebbi az egyiptomi piramisoknál, és nagyobb is Vadász házaspárnak a szervezésért, Simó Ádám tanár úrnak a 
annál. A piramis alatt fémtelér található, ami a földalatti vízfolyások részletes, és alapos idegenvezetésért.

A TÁSZOK-TETŐTŐL A BOSZNIAI NAP-PIRAMISIG

Csíksomlyói búcsúkor láttam egy csodát. Szépet. Két bütykös kezét imára kulcsolta,
Hiszem, hogy a Szűzanya adta nékem ezt az időbe vésett képet. Áhítatos szóval az ételt megáldotta.
Öreg templom zöldmohás köve mellett Szótlanul mindenki tányérját tartotta,
Haladtunk el, és megálltunk egy percre. Az öreg néne azt mindenkinek megrakta.
Népes csángó család telepedett a fűre, Önkéntelenül én is közelebb léptem,
A gyerekek középen, a nagyok körbe ültek. Hadd lássam, mi van az agyagedényben?
Bőszárú fehér ingét a férfinép kifűzte, Répalevélbe töltött kása volt biz' abban,
Tarka virágos kendőjét az asszonynép levette. Azt ette a család apraja és nagyja.
Fehér, szőttes abroszt terítettek középre, Áhítat és köszönet ragyogott szemükben,
Barna agyagedényt tettek annak ölébe. Hogy a Teremtő az ételt ma is kirendelte.
Bajszos, öreg paraszt kenyeret szelt, barnát, Fenn, a Hármashalmon napba öltözött az asszony,
A legkisebb unokának szelte le a dúcát. Az öreg paraszt fején glória ragyogott...
A kegytemplom harangja gyűlőt harangozott, Megilletődve, némán mentünk tovább,
Az öreg bácsi a földről felállott. Soha nem feledjük a pünkösdi csodát.

PÜNKÖSDI EMLÉK

Búzás Jenő

A résztvevő 50 EKE-tag nevében Farkas Aladár
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Nos, három különböző elmélet is ásítottak kevesebbet a megfigyelt egyé-
próbálja megválaszolni ezt a kérdést. nek.

Az első fiziológiai okot keres - Ami az unalmat illeti, a kutató 
eszerint az ásítás hozzásegít, hogy kimutatta, hogy sokkal többen ásítottak 
szervezetünk több oxigénhez jusson, 30 percnyi iskolai teszt vetítésekor, mint 
avagy több szén-dioxidtól megsza- egy rock koncert képernyőn való nézése 
baduljon. A friss levegő hiánya egyszerre alatt. Arra viszont nem talált választ, 
több, ugyanazon szobában tartózkodó hogy ezek az ásítások pszichológiai 
egyént is érint, ezért többen is ásíthatnak (unalom) vagy fiziológiai (az alanyok 
bizonyos időintervallumban. elálmosodtak videózás közben) alapon 

A második elmélet szerint az ásí-tás történtek.
oka az unalomban keresendő. Ez a Provine arra is rájött, hogy többet 
jelenség miértjét tulajdonképpen nem ásítunk elalvás előtt, illetve ébredés után 
magyarázza meg, de valóban egy jelzés körülbelül egy órával.
arra vonatkozólag, hogy valamilyen Ezek után egy újabb elmélet is 
tevékenységet nem tartunk túl érdek- született, miszerint az ásítás az arc 
feszítőnek. nyirokkeringését fokozza és javítja. A 

A harmadik elmélet az evolúciót nyirok egy folyadék, amely a test 
veszi alapul. Eszerint azért ásítunk, hogy nyirokrendszerében kering és amelynek 
"kimutassuk a fogunk fehérjét", megmu- feladata segíteni a fertőzések, betegségek 
tassuk, hogy veszélyt is jelenthetünk a leküzdésében. Ahhoz, hogy a nyirok 
másikra. Valamikor tehát az ásításnak megfelelően keringeni tudjon, szükség 
figyelmeztető szerepe lehetett, amely az van a csontok és az izmok mozgására, 
evolúció során levetkőzte agresszív hiszen nem "pumpált", "automatikus" 
jelentését. keringésről van szó, mint a vér esetében. 

Egy amerikai kutató, dr. Robert Tehát, amikor ébredéskor egy jóízűt 
Provine ásító egyénekkel folytatott nyújtózunk, azzal a nyirokkeringést 
kísérleteket és arra a következtetésre indítjuk be. Ásításunk pedig az arc 
jutott, hogy az első elmélet nem állja meg szintjén felelős ugyanezért.
a helyét. Kísérleti alanyai csukott szájjal És hogy az ásítás miért ragályos? 
ásítottak, csak az orrukon vehettek Erre még nincs tudományosan meg-
levegőt, és, noha így is hozzájutottak a alapozott válasz, de az biztos, hogy való-
szükséges plusz oxigénre, mindegyikük a ban az. A bizonyíték: már a cikk írása 
"csonka ásítással" kapcsolatos hiány- közben is ásítanom kellett. Lehet, hogy 
érzetre panaszkodott. Provine azt is épp most ásít a kedves olvasó is? 
megfigyelte, hogy tiszta oxigénnel Remélem, nem az unalom miatt.
dúsított levegőjű környezetben sem Fazakas Emese

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik betegségemben mellettem voltak, 
bátorítottak, felépülésemért imádkoztak.

Puskás Ilona

Június 15-30 között az A.C.S. Old 
Boys egyesület taekwondo tábort szervez a 
borszéki sportcsarnokban. A tábor prog-
ramjában közös felkészülés, vizsgák, 
szórakozás, június 29-én pedig megren-
dezik a Borszék Kupát. Várjuk a  jelent-
kezőket! 
Szervező: Old Boys Egyesület. 
Védnök: Román Taekwondo Szövetség

KÖSZÖNET

 TAEKWONDO TÁBOR

Ha netán Londonban landolsz ,
Esetleg Párizsban kóricálsz.

A spanyol csípőst kóstolgatod,
Vagy Bécs harangját hallgatod.

Tudjad, hogy egy percet
Megáll a nyár
S téged bevár.

Habos madártejfelhőt kínál
Kakukkszóból készít teát

 Sóskalevélből inyenc salátát
 S borvízpezsgőt egy kupicát .

 Majd hozzád beszél a szél
 A Bükkhavas tetején.

 S ha a bokorból kitornászik
 Az alkonyat,

 Kezet fog veled a holdvilág.
                   

Vadfokhagymából ágyat vet neked
 Párnád az erdő csendje lehet
 Álmodban angol valcerre kér

Egy nyakkendős tücsök, zenél .

Ungureanu Katalin

            ÜZENET BORSZÉKRÓLTARKA BARKA VILÁG
Miért ásítunk? Miért ragályos az ásítás?
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