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Szeptemberben, amikor megkezdődött a tanév, még 
mindenki nagy lelkesedéssel, új tervekkel indult. Most itt a 
tanévzáró, az elmúlt tanév értékelése, és remélem egy csodálatos 
nyári vakáció következik mindenki számára. Visszatekintve 
elmondhatom, az elmúlt tanév számos feladattal, nehézséggel, de 
ugyanakkor számos sikerrel is járt. Azt gondolom, nem sokan 
jelenthetik ki, hogy egy könnyű tanévet hagyunk magunk után. 
Tudniuk kell, hogy olyan időszakot élünk meg, amikor egyre inkább 
veszélyben az iskola, és ez nemcsak a mi iskolánkra érvényes, hanem 
az ország iskoláinak nagy részére. Egyre kevesebb támogatást 
kapnak az iskolák az államtól, állandó jelleggel szorítanak 
bennünket, hogy csökkentsük a személyzetet, ugyanakkor gyakran 
nincs elég keret az iskola alkalmazottainak fizetésére.[...]Ilyen 
körülmények között nehéz a mindennapi legfontosabb feladatra 
koncentrálni éspedig a gyerekek tanítására, nevelésére. Nehéz úgy a 
jövőt építeni, hogy közben sötét felhők gyülekeznek az ember feje 
fölött. [...] A nehézségek mellett sikereink is voltak, és egy évzáró 
beszámoló inkább felemelő kell legyen, mintsem lehangoló, de azért 
az igazságot nem kell véka alá rejteni. Iskolánk legnagyobb idei 
sikerének azt könyvelem el, hogy minden nehézség és 
megpróbáltatás mellett komoly pedagógusi munka folyt egész 
évben. Láttam a kollégáimat, hogy valamennyien a helyzet 
magaslatán álltak, végezték a munkájukat, és tették, amihez 
legjobban értenek. Köszönöm nekik az egész éves munkát.
 Áprilisban iskolánk teljes ellenőrzésen esett át, melyet a 
megyei tanfelügyelőség 10 évente tart. Az óvodától a líceumig 
minden osztályt és pedagógust felmértek, teljes átvilágításon esett át 
az intézmény. Nagy öröm számomra, hogy összességében a 
legmagasabb értékelést kaptuk meg, és örültem, hogy sikerült 
bebizonyítanunk, iskolánkban kiváló munka folyik, ahol a gyerekek 
szépen fejlődnek, nyitottak, kedvesek, kommunikatívak.

ÉVZÁRÓ
A programból:

ÉLŐ ZENE: Nikola Parov Quartet & Herczku Ágnes, Bosquito, 
Mircea Vintilă, Nightlosers, Timpuri Noi, Fanfara Transilvania, 
One More Minute

BOGRÁCSOS FŐZŐVERSENY

SPORTRENDEZVÉNYEK: hegyi terepfutóverseny és tájékozódási 
túraverseny, siklóernyőzést, sziklamászást és slacklinet ismertető 
műhelyek. Beszélgetés Tibi Ușeriu, Toma Coconea, Török Zsolt és 
Eduard Novak sportolókkal.

ELŐADÁSOK, BEMUTATÓK ÉS MŰHELYEK, magyar, román 
és roma népzene és néptáncok.

HAGYOMÁNYOS ÉS KÉZMŰVES TERMÉKEK VÁSÁRA, 
hagyományos népművészeti foglalkozások, roma mesterségek.

EGÉSZSÉG ÉS WELLNESS: csontkovácsolás, jóga, akupunktúra, 
svéd masszázs, gyógymasszázs.

FILMVETÍTÉS ÉS FOTÓKIÁLLÍTÁS. 

A részletes program hamarosan füzetke formájában lesz elérhető a 
Turisztikai Irodában, de követhető a fesztivál Facebook oldalán is 
(Ceaun Borsec Festival).

Terítéken A Borszék Bogrács Fesztivál

(folytatás az 2. oldalon)

fotó: Móga Attila
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Júniusi rendes havi tanácsülésünket 21-én tartottuk. A külföldi személyszállításra.
következő tanácshatározatok kerültek megbeszélésre, illetve A 75-ös határozat lehetővé teszi a pedagógusok júniusi 
elfogadásra: ingázási költségeinek kifizetését.

A 72-es határozat alapján a testület visszavonja a 40-es A 76-os határozat elfogadta egy Tanácsadó Testület 
határozatát, amely szabályozta a befogott kutyák visszavásárlását. felállítását a szociális problémák követése, megoldása érdekében.

A 77-es tanácshatározat értelmében egy városi delegáció Ehhez megfelelő szakosztály kellene város szinten létesüljön.
A 73-as határozat jóváhagyja az Új utcában két területnek részt vesz a tallósi falunapon július 6-8. között.

A 78-as határozat elfogadta a szociális védőháló éves a telekkönyvi összevonását. Egy leendő panzióról van szó, ehhez 
munkatervét, szabályozza a szociális juttatásokat.szükséges a nagyobb egységes terület.

A 79-es határozat alapján módosult két tanácshatározat A 74-es határozat alapján a Borszékért Alapítvány bérbe 
megnevezése (a városi kalandparkról van szó).adja az önkormányzatnak az Opel mikrobuszt belföldi, illetve 

TÁJÉKOZTATÓ  TANÁCSÜLÉSEKRŐL

Farkas Aladár

Kedves gyerekek, számos tanórán vagytok túl, rengeteget fáradtságát, akik önzetlenűl mellettünk állnak, és mindig lehet 
tanultatok, fejlődtetek az elmúlt tanévben. Számos kiránduláson, rájuk számítani. Köszönöm a polgármester úrnak és alpolgár-
versenyen, megmérettetésen vettetek részt. A tanév során mester úrnak, valamint a hivatal alkalmazottainak, hogy minden 
mindenki annyit fejlődött, amennyire saját képessége lehetővé helyzetben segítenek és támogatnak bennünket. Köszönöm a 
tette. Most azonban jöhet a jól megérdemelt pihenés, a nyári Romaquanak az óvodának nyújtott 40 ezer lejes, az iskolának 50 
vakáció. Köszönöm a Czifrasarok Néptáncegyüttes táncosainak ezer lejes adományát.
az egész éves munkát, és különösen azt, hogy számíthattam rájuk Végül pedig jó pihenést mindenkinek, vigyázzataok 
az ellenőrzés alatt. magatokra és egymásra, hogy megújult erővel kezdhessük a 

Utolsó gondolatként pedig: köszönöm a szülőknek, következő tanévet!
nagyszülőknek, hogy támogatják az iskolát, köszönöm azoknak a  Ferency József

Igazgató

(folytatás az 1. oldalról)

találtunk.
A négy órás kemény munka után a kultúrház udvarán 

gyűltünk össze, ahol a résztvevőket kétféle étel fogadta, egy 
vegetáriánus meg egy húsos gulyás.

Támogatónk volt a helyi önkormányzat és vizekért felelős 
cég borszéki alkalmazottja.

A kiszedett szemét összegyűjtésében a Polgármesteri 
Hivatal traktora segített. 55 darab 240 literes szemetes zsák 
szemetet szedtünk ki, meg még amit nem tettünk zsákba.
A nyár folyamán megismételjük ezt a tevékenységet remélve, hogy 
több emberhez eljut ez a kezdeményezés.

Bízom a borszéki emberekben, hogy segítenek a 
fiataljainknak egy szebb jövőben élni, mert tudom, hogy 
mindenki egy minőségi életformára vágyik, csak az nem jön 

2018. június 9-én a Borszéki Ijfúsági Fórum patakta- magától, tenni kell érte. Tudom, sokan úgy gondolkodnak, hogy 
karításra hívta az érdeklődőket. 10 órakor gyülekeztünk az "én a más szemetével nem foglalkozom...", de ezt nem másért, 
Árvácska parkolójában. 11 lelkes ember gyűlt össze az akció hanem saját magunk és gyermekeink egészségéért tesszük.
végrehajtásához, de sajnos nem volt elég a lelkesedés meg a kitartó Gondoljunk a jövőre! A víz az egyik legfontosabb elem az 
munka, mindössze közel egy kilométeres szakaszt tudtunk csak életünkben, ezért arra kéri a Borszéki Ifjúsági Fórum a Borszéken 
kitakarítani. élő embereket, hogy tartsuk tisztán környezetünket. A környezet 

Elképesztő az a szörnyűség, ami a patakban fogadott jellemzi a benne élő embereket, ne hagyjuk, hogy minket a szemét 
minket: kidobott pillepalacktól a ruhadarabokon át a minősítsen!
műanyagzacskón keresztül minden volt, még egy televíziót is 

TISZTÍTSUK KI VIZEINKET!

Veres Szabolcs,
BIF elnök

fotó: facebook.com/Borszéki-Ifjúsági-Fórum
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Nagy kihívás, bátor kiállás József Attila életéről szólni. a proletárasszony-sorsba roskad bele, ő maga már gyermekfővel 
Ilyenkor elkerülhetetlenül szólni kell életrajzi eseményekről, annak megtanulja, mit jelent „pokolra menni”.
ellenére, hogy sokan hangoztatják, mi haszna az aprólékos életrajzi „Öcsödön nevelőszüleim Pistának hívtak. A szomszédokkal 
adatoknak, a Mű világában nincs benne az író világa? Nem vall való tanácskozás után a fülem hallatára megállapították, hogy Attila 
írójáról is? Egyáltalán szükséges megismerni azt a közeget, amelyben név nincsen. Ez nagyon megdöbbentett, úgy éreztem, hogy 
az életmű megszületett? létezésemet vonták kétségbe.”- emlékezik gyermekkorára. Az emberi 

Szerintünk nem nehéz válaszolni ezekre a kérdésekre, hisz megaláztatás ilyen finom, ilyen keserű érzékeléseit elevenítették fel a 
köztudomású, József Attila egyéni sorsa annyira közösségi sors, hogy versek; vissza-visszatértek a mélyről felszakadó sebek, a jó szóra 
nem is tudnánk költészetének titkaiba behatolni az élményforrások vágyó kisgyermek lélekfájdalmai.
ismerete nélkül. Értelmezői, verseinek megszólaltatói kivételes „sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek,
jelentőséget tulajdonítanak az életrajzi vonatkozásoknak. mint apró gyermeket,
Egyszerűbben szólva azt is mondhatnánk, hogy életét maga „meséli” ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.”
minden versében, a tragikumában is felemelő hősi életútját meg Tóth Péter kalapban, kopott kabátban, az állandó 
lehetne írni versei alapján. költözéseket jelképező bőrönddel- ennyi volt a díszlet – semmi mást 

Tóth Péter Lóránt-küldetéses versmondó- a Kárpát- nem akart, mint elmondani – a tényekhez híven ragaszkodva – azt az 
medencét járja, a magyar költészet legszebb gyöngyszemeit hozza életet, amiben a költő formálódott, azokat a szenvedéseket, amelyek 
emberközelbe, olyan drámapedagógus, Radnóti-díjas előadó, aki előidézték, vagy siettették katasztrófáját, a magyar irodalomnak 
könnyeket tud csalni a hallgatók szemébe, életreszóló élményt szerez bizonyára legsötétebb végzetét.
azzal, ahogyan azonosulni tud a versekben megszólaló személlyel. Péter előadása - „csontig hatol, velőt vág” - így állítja hallgatói 

Iskolánkban bemutatott József Attila összeállításában- egy elé az „ucca és a föld fiát”, Józzsef Attilát, akit harminc csikorgó tél 
sokat szenvedett, alig 33 évet élt ember vallott megrendítően kínja edzett a legerősebb lélekké.
önmagáról. A szövegek cím nélkül kerültek egymás mellé próza, vers Ezúton is köszönjük a szép élményt, az előadó igéretébe 
– váltakozva- ezekben mutatta meg az élet peremére szorult művész kapaszkodva visszavárjuk.
személyes élményeit, létküzdelmeit.
„Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek ellenem.”

Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az ősz s legszebb a tél
annak, ki tűzhelyet, családot
már végképp másoknak remél.” - írta halála előtt egy nappal 1937-
ben.

A kenyérkereset korán megismert gondja, a társtalanság, a 
magány és a társadalmi kitaszítottság kísértése utolsó napjáig nem 
hagyta el. Tudjuk, hogy apja a nyomorúság elől futamodik meg, anyja 

JÓZSEF ATTILA TRAGIKUS ÉLETÚTJA VERSEIBEN
A város peremétől a mindenségig - Tóth Péter Lóránt versvándor előadásából

APÁK NAPJÁRA! apa, papa, csak apa!
Tudom, ezt hívják leszármazásnak,
neked is van, és mindenki másnak,

ott állnak mögöttünk sorban,
a sok apa ki tudja, hol van?Ha sorba állna az összes apám,

Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa,a Földet is körbeérnék,
szépapa és ősapa,totemoszlopuk az űrig elérne,

apa, papa, csak apa!nem is látnám a végét.
Ki tudja hol? Hát bennem!Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa,

Ilyennek kellett lennem.szépapa és ősapa,
A sok apa mind bennem él,apa, papa, csak apa!

és belőlem így beszél,Arcuk hasonló, mégis más,
hogy:csupasz, szakállas vagy borostás,

Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa,de a szemük épp olyan, mint az enyém,
szépapa és ősapa,mert belőlük lettem, miattuk lettem,

apa, papa, csak apa!őnekik lettem én.
Édesapa, nagyapa, dédapa és ükapa,

U.i.  Június 17-én volt az Apák napjaszépapa és ősapa,

Közzéteszi: Kovács Júlia

Ballai Erzsébet

Mindenkinek, aki szeretett, példát 
adott férfiasságból, bátorságból, egye-
nességből, jellemességből, korrektségből, 
megbízhatóságból! Mindenkinek, aki 
férias és romantikus, erős és helytálló, örök 
megmentő, örök biztos pont, akire mindig, 
bármilyen körülmények közt, számítani 
lehet! Köszönet az Apáknak, és Nagya-
páknak, akik mintát adnak arra, hogy 
milyen férfiút keressünk mi nők, akik által 
megtanuljuk, kiért lehet és érdemes 
rajongani csendesen, vagy másként egy 
életen át!

SZÁRMAZÁS
Szabó T. Anna
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Szegényebbek lettünk, mert elhunyt Kányádi Sándor költőnk. 
Több generáció nőtt fel versein. Kedves, barátságos ember volt. 1982. 
júniusában volt Borszéken. Kedves emlék a vele való találkozás. 
Kellemes beszélgetéseink voltak, mind Móga László, mind Eigel 
Tibor lakásán. Iskolánk vendége volt. A tornateremben szavalta 
verseit, és tanította a gyerekeket verseire. 

A Hargita megyei Nagygalambfalván született 1929-ben. 
Középiskoláját Székelyudvarhelyen végezte, majd 1954-ben a Bolyai 
Tudomány Egyetemen szerzett magyar szakos tanár oklevelet. Első 
versét az Ifjúmunkás közölte. Dolgozott az Irodalmi Almanachnál, az 
Utunknál, a Dolgozó Nő c. lapoknál. Sok éven át a Napsugár 
szerkesztője volt. Első verses kötete 1954-ben jelent meg, Virágzik a 
cseresznyefa címmel.

A kezdeti szocialista lelkesedése a '60-as évekre alábbhagyott. 
A közösséghez való hűség és a társadalmi konfliktusok feltárása 
került érdeklődése középpontjába. Verseiben a magyar Fontosak az esszéi és műfordításai, valamint drámái és 
sorskérdéseire keresi a választ (Fától fáig, Halottak napja Bécsben). forgatókönyvei. Több nagylemeze jelent meg saját verseivel, amiket ő 
Elítélte a román kormány elnyomó nemzetiségi politikáját (Krónikás maga szavalt. Műveit számos nyelvre lefordították.
ének, Visszafojtott szavak a Házsongárdban). 1967-ben utazott Több rangos elismerést kapott. A teljesség igénye nélkül 
először nyugatra. 1987-ben már nem kapott útlevelet. Tiltakozásul soroljuk: 1993-ban Kossuth-díj, 1994-ben Herder-díj, 1998-ban 
kilépett a Román Írószövetségből. Magyar Örökség-díj, 2004-ben Magyar Köztársaság Érdemrend 

1989 után figyelmeztet, hogy a zsarnokság tovább él (Kuplé a nagykeresztje, 2008-tól a Magyar Kultúra követe. 2007-től a Magyar 
vörös villamosról). Írószövetség Örökös tagja. 2014-től a Nép Művésze. A tavaly 

Több vers és mesekötete szól a gyerekekhez, de azt vallotta, megkapta a Prima Primissima-díjat. Tagja volt a Magyar Művészeti 
hogy „nincs külön gyerekvers és külön felnőttvers.” Akadémiának. Kezdeményezésére létesült Budapesten a Mesemú-
 A Kaláka együttes számos versét megzenésítette és zeum és Meseműhely.
napjainkban is rendszeresen játsszák. Gryllus Dániel a Kaláka Demény Péter költő, szerkesztő és műfordító méltatásával 
zenekar vezetője így summázta Kányádit: „A magyar költészet zárom megemlékezésemet: „…egy darab művelt, míves, tehetséges, 
hegyvonulatának gerincét Balassi, Csokonai, Petőfi, Kosztolányi, zsigeri, kultúrák közötti, színészi vénával megáldott-megvert magyar 
József Attila mellett Kányádi versei is alkotják.” költő”.

KÁNYÁDI SÁNDOR EMLÉKÉRE

 Elment Kányádi Sándor. Jelentőségét, rangokat, melyek nagypénteken Rómába 
helyét az erdélyi és  magyar irodalomban mennek, s ott felejtik nyelvüket, az örmény 
kijelölik az illetékesek, kritikusok, irodalom- sírköveket, s még mi mindent ! Népének, 
történészek. Számomra mindenki mellett és szülőföldjének krónikása Ő. Buzdít: meg kell 
fölött Ő a KÖLTŐ. (Tudom, ez nagyon őrizni értékeinket: „be kell hordani, hajtani 
szubjektíven hangzik.) Az enyém, a miénk. Ő mindent/ Semmi sem fölösleges”. Útravaló 
öntötte szavakba, gyönyörű versekbe mind- énekében hirdeti „a legeslegnagyobb öröm 
azt, amit csak sejtettünk, homályosan érez- /félelem nélkül élni.”
tünk; aggodalmainkat, szorongásunkat, Kányádi Sándor a galambfalvi szülőföld 
álmainkat és rémálmainkat. Vágyainkat és derékalján nyugodva mindig velünk, köztünk 
tájainkat, reményeinket. Múltunkat és jele- lesz: a Nyergestetőn, Kolozsvárott, a Hargitán, 
nünket. Az egész keserédes, küzdelmes a szelíd szellőben hullámzó virágmezőkön, a 
erdélyi magyar sorsot, melyet „rongyos fo- csobogó pisztrángos hegyipatakban, az 
rintra sem taksál senki emberboltos”. A enyedi borpincében, az örökös szabadság-
terepjárót, mely megállt a ház előtt, s melyet vágyunkban, de mindenek előtt a szívekben. 
szorongó szívvel lestünk a függöny mögül, a Ott, legbelül. „Vannak vídékek leg-belül”- ott 
vörös villamost, a csütörtökön és vasárnap avattam díszpolgárrá még életében. S alkalom 
piros-fekete színben hullámzó kolozsvári adtán felkeresem és megpihenek egy percre a 
járdaszigetet, a Küküllőt és az Oltot, az budapesti Arany János utcai metróállomáson, 
ágoston-rendiek templomát Bécsben, a ha- Kányádi Sándor padján...

I.M. KÁNYÁDI SÁNDOR

Összeállította, Farkas Aladár

Kolbert Tünde

FÖLHORGADÓAN
- I.M. Kányádi Sándor -

Bátyám -: az ott a
szülőföld - ez itt ama
csonka - fák hegyén

billegő haza
melyből vétetett mára

fölhorgadóan

nemzet - euró-
pa letaglozóttan a

kereszt alatti

fényesség várát
örzőn a vörös villám

ellenében - lám...

Pethő László Árpád

fotó: Farkas Aladár magángyüjteménye
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A szomszédos Neamț megye székhelyén, Piatra Neamțon 
(Karácsonkő) 9 szobor készült a borszéki mésztufából: Calistrat 
Hogaș mellszobra az azonos nevű emlékház udvarát díszíti. Alkotója, 
Vasile Aciobăniței, 1963-ban készítette. A többi szobor 1979-ben 
készült, egy alkotótábor keretében. A Grigore Bradea alkotta 
Szülészet a Megyei Kórház területén található. Egy hasonló nevű 
(Szülészet) szobrot készített Tiberiu Bențe, amely a Ștefan cel Mare 
piacon áll. A Repülő nevű szobrot Manuela Siclodi alkotta, és a 
municipiumi Művelődési Ház mellett áll, a Decebal sugárúton. A 
városra néző ablak c. szobrot Maria Deac alkotta és a Decebal 
sugárúton található. A Színház c. alkotás szerzője Iuliana Turcu és a 
város központi parkját díszíti. Anton Tănase szobrászművész 
készítette a Hódolat c. szobrot, és a Ștefan cel Mare sugárúton 
állították fel. A Mihai Viteazul utca dísze a Dina Rădulescu alkotta 
Anya és fia c. alkotás. A Hajnal c. szobor a Petru Rares utca 

A borszéki mésztufa bányákat közel 200 év után a büszkesége, és Dumitru Simionescu kezenyomát viseli.
Környezetvédelmi Minisztérium 2003-ban bezárta, mondván, hogy Benedek József Marosvásárhelyen született, de Budapesten 
veszélyezteti legnagyobb értékünket, a borvizet. Ezt a döntést nem élő szobrászművész 2001-ben a Bolyai Alkotótáborban készítette a 
vitatom, hiszen szakemberek konzultálásával hozták meg a döntést. Forrás c. modern szobrát, amely a két Bolyait ábrázolja. Felállítására 
Tény, hogy 1819-től bányaként működött. Sok borszéki ház csak 2008-ban került sor, a Megyei Kórház épülete előtt áll. Gheorghe 
fundamentuma készült ebből a kőből. A temetőben található Mureșan rá egy évre, 2002-ben készítette el A geométer trónusa névre 
síremlékek nagy része is ebből az anyagból készült. hallgató alkotását, amelyet szintén a nagy matematikusok emlékének 

A kitermelt követ hasznosította az építőipar. Városunkban a szentelt. Ő nyilatkozta, hogy „a borszéki travertin majdnem márvány 
Viadukt, a nagydomb támfala, Sárpátki József háza melletti erősségű.” Tornay Endre Árkoson ebből a kőből faragta az 1848-as 
kapusasok, sok sírkő a temetőben, járda, stb. A bukaresti emlékművet. Marosvásárhelyen az egészalakos Petőfi szobor 
metróállomások, a Sajtóház, a Nemzeti Színház, a Külügy- talapzata is borszéki travertinből készült.
minisztérium épülete, az Északi pályaudvar, a Köztársasági Palota Rengeteg épület külső és belső burkolása készült ebből az 
ezzel van burkolva. A brassói vasútállomás épülete, a csíkszeredai anyagból. A lelőhely ma is a turisták százait vonzza, és a városvezetés 
közigazgatási palota szintén a borszéki travertinót hasznosította. tervei között szerepel egy szabadtéri színház kiépítése. Hasonló 
Több szobor alapanyagát képezte. Gondoljunk csak a Hunyadi László kezdeményezés volt Tokajban, ahol egy felhagyott andezit bányából 
és Kiss Levente szobrászművészek által készített agyagfalvi 1948-as alakítottak ki egy nagyszabású, 2 500 férőhelyes szabadtéri színházat 
szoborcsoportjára. A monumentális mű három év alatt készült el, és egy nagy parkolót.
(1977-1980), a terveket, makettet Kulcsár Béla készítette, aki sajnos A tavaly alkalmam volt látni a római Colosseumot, amely 
nem tudta kivitelezni, hirtelen elhunyt. A nagyméretű szintén travertinből épült, igaz, hogy nem borszéki travertinből, de a 
szoborcsoportot a borszéki bányában faragták, és 21 köbméter követ több évezredes épület léte is igazolja, hogy időtálló anyag.
használtak fel.

A BORSZÉKI MÉSZTUFA UTÓÉLETE

Gyermekkoromban imádtam kockacukrot szopogatni, azonban préseléskor a „szirup” a kristályok közé jut és 
valószínűleg azért, mert ritkán jutottam hozzá. Emlékszem, összeragasztja azokat. Cukorrudak formájában történik a 
ahogy forgattam a cukrot az ujjaim között, bámultam az préselés, ezeket szárítás után vágógépek darabolják fel kocka 
csillogó kristályokat, szentül meggyőződve arról, hogy alakúra.
valamiféle ehető ragasztó tartja össze őket. A kockacukor feltalálója egyébként a cseh származású 

Ragasztó? Nos, nem, fölösleges lenne bonyolítani a Jacob Cristoph Rad, aki, miután felesége egy cukorsüveg 
dolgot, a víz tökéletes ragasztóként működik a kockacukor lefaragása közben csúnyán megvágta magát, kifejlesztett egy 
esetében. A gyárban való előállítása során az aprócska kézi préselő berendezést, amelyet később szabadalmaztatott és 
cukorkristályokat egy meghatározott páratartalmú környe- 1843-ban meg is kapta a hivatalos engedélyt a „Thee-Zucker”, 
zetben préselik össze. A levegőnek a víztartalma elegendő azaz teacukor gyártására. A dél-csehországi Daiceban állandó 
ahhoz, hogy a kristályok kissé feloldódjanak, aminek révén kiállítást szenteltek a kockacukornak, a városka egyik 
„cukorszirup” jön létre. Ha túl sok lenne a víztartalom, a parkjában pedig emlékművet is állítottak neki.
cukorkristályok teljesen feoldódnának, ideális esetben 

TARKA-BARKA VILÁG: A Kockacukorról

Fazakas Emese

Farkas Aladár

fotó: udvarhelyszek.eloerdely.ro



6                     XXII. / 6. szám. oldal                                                                                                                                                                                                                           Források 

Egy éve lakom Borszéken és nem tudok betelni a város arcfestés, afrikai bennszülött törzsek mintájára. A következő me-
szépségével és az azt övező festői tájjal. Nagyvárosból érkezvén gálló Ausztráliában volt zsákbanugrás (a kengurukhoz hasonlóan), 
rendkívülnek találtam, hogy az itteni gyerekek még a szabadban amin csapatonként egy-egy gyerek vett részt. Utazásunkat Ázsiában 
játszanak úgy, ahogy én is annak idején tettem. Példaértékünek folytattuk a régi kezelőbázis előtti szökőkútnál, ahol a gyerekek 
tartom a nagyvárosi, képernyők előtt felnővő gyerekeknek, akik kreppapírral és szalagokkal sárkányt díszítettek, majd felerősítették 
nem élik meg igazán a gyerekkort. biciklijükre, ugyanis a következő próba lassúsági verseny volt 

A borszéki tevékenységem igazán akkor kezdődött el, biciklivel. Az Ázsiából Európába vezető út mindössze 10 percet 
amikor lehetőségem adódott megismerni azokat a BIF-eseket, akik tartott, mivel a kincsvadászat Európa helyszíne a Kossuth-kútnál 
lehetőségeket teremtenek, pozitív változásokat szorgalmaznak, volt. Itt a csapatoknak fel kellett ismerniük kontinensünk leg-
fiatalok, akiket egy közös cél vezérel: egy nyitottabb, egységesebb, ismertebb országait vaktérképen, és meg kellett jelölniük azokat 
jobb Borszék. egy-egy kép elhelyezésével (pl. pizza-Olaszország). Nem úsztuk át 

A BIF keretén belül született meg a Gyereknapok projekt is. az óceánt, mégis megérkeztünk Amerikába, vagyis a Tündérkertbe. 
Kicsitől indultunk a nagy felé, az egyszerűtöl az összetettig: vágtunk, Az első játék feltétele egy puzzle volt, minek eredményeképpen 
festettünk, ragasztottunk. Tettük mindezt azért, hogy a gyerekek- Amerika zászlója jött létre, majd kicsit Közép-Amerikában 
nek egy felejthetetlen napot biztosítsunk. időztünk, pontosabban Mexikóban, ahol a gyermekek megszúrtak 

Mindenek előtt kizártuk az olyan tevékenységeket, melyek egy kaktuszt (nem a kaktusz őket) 100 fogpiszkáló segítségével, 
statikusak, egy asztal mellé ültetik a gyerekeket, a szervezettség mindezt időzítő óra alatt. A következő megálló a dél-amerikai 
azonban mégis nagy hangsúlyt kapott. A legkisebbek (6 évnél Brazília, ahol a legügyesebbek dekázásban mérhették össze foci-
fiatalabbak) arcfestésen, aszfaltrajzoláson vehettek részt, léggömböt tudásukat. Minden csoport egyik tagjának sétálnia kellett az 
és csokoládét kaptak, míg a 6 évnél idősebbek kincskeresésre Amazonaszi erdőben (Medvebarlang), ahol a sziklák között a puzzle 
indultak. Ezek a tevékenységek úgy voltak összeállítva, hogy utolsó darabjára találtak, amely a világtérképet volt hivatott 
érdekesek és egyben tanulságosak is legyenek. Úgy döntöttünk, kiegészíteni. Addig is a csapattagok Antarktiszen hungarocell iglut 
hogy az lenne a legegyszerűbb, ha kiválasztunk egy témát, ami köré építettek.
a foglalkozásokat szervezzük. Mivel Borszék rendkívül jó A díjátadásra a parkolóban felállított kisszínpad előtti téren 
adottságokkal rendelkezik a szabadtéri rendezvények lebonyolítását gyűltünk össze, ahol a csapatvezetőkkel közösen zsüriztünk, a mért 
illetően, éltünk a jó idő, tiszta levegő és a város adta látnivalók idők és pontozások alapján (zsákban ugrás, bicikli lassusági verseny, 
lehetőségeivel, és 11 próbából álló ügyességi versenyt, kincsva- az elkészített anyagok, tárgyak minősége).
dászatot szerveztünk Gyerekek a világ körül címmel. Ahogy a cím is A három legügyesbb csapatot díjaztuk. Első helyezést ért el: Kolbert 
sugallja a 11 próba egy utazást felételezett a világ körül különböző, a Anett, Borsos Eszter, Fazakas Csaba, Szabó Lajos, Vild Áron és 
kontinensekhez kapcsolódó feladatok teljesítésével. Minden próba Kolbert Roberta; második hely: Vild Roland, Csibi Tamás, Prezsmer 
teljesítése után a csapatok egy puzzle darabot kaptak, hogy nyomon Bernadett, Prezsmer Viktor, Kopány Xenia és Zudor Larissa  
követhessék utazásukat és utazásuk végén a darabok a világ harmadik helyezés: Kopány István, Török Nikoletta-Gabriella, 
térképévé álljanak össze. Lucaci Kriszta, Ferenc Hunor, Fokt Viktor, Macaveiu Aurel Gabriel.

A tevékenység a Roua melletti rendezvénysátortól indult, Nem voltak vesztes csapatok, hiszen mindenki szórakozást, 
ahol a gyülekező után hatos csapatokra osztottuk a gyerekeket. 77 játékot, zenét és édességet nyert. Az ünnep fénypontja két 
gyerek iratkozott fel, akiket 13 csoportba soroltunk. A csapatokat édességgel töltött pinata (mexikói hagyományos játék) összetörése 
BIF-es önkéntesek vezették, akik a feladatok elmagyarázása mellett volt. 
időt mértek, pontszámot jegyeztek fel, ügyeltek a versenysze- Több mint 100 gyermek vett részt a tevékenységeken, és 
rűségre. teljes szívünkből köszönjük a boldogságot és energiát amit átadtak 

Az első állomás Afrikában volt, ahol a csapatokat két próba nekünk. Boldog és kalandokkal teli gyermekkort kívánunk nekik!
várta: múmiakészítés (ami a nevezetes Egyiptomot idézi) és 

GYEREKEK A VILÁG KÖRÜL

Pálinkás Tamara

fotók: facebook.com/Borszéki-Ifjúsági-Fórum
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Magas zsírtaltalmú tejfölet elkeverünk kristálycukorral és 1-
2 csomag vaníliás cukorral addig, amíg a cukor teljesen feloldódik a 
tejfölben. Az öntetet hűtőbe tesszük, hogy megvastagodjon.

Tetszés szerinti mennyiségű joghurtot melegedni teszünk. A grízes masszából kisebb szilvásgombóc nagyságú 
Amikor felforrósodott és láthatóan "összement", grízt adunk hozzá, gömböket formálunk a kezünkkel és pirított zsemlemorzsába 
folytonos kavarás mellett egy keményebb tejbegríz-szerű masszát hempergetjük őket.
főzünk. Aki szereti, tehet bele mazsolát. Tálaláskor a gombócokat nyakon öntjük a tejfölös öntettel, 
A masszát hagyjuk teljesen kihűlni, addig elkészíthetjük az öntetet mindegyik gombóc tetejére egy kimagozott meggyet rakunk 
hozzá. (kompótból), de ha az nincs, megteszi egy kiskanálnyi lekvár is.

Joghurtgombóc

Jó étvágyat! Sanyi konyhájából

A 2017-2018 tanévben három szobrászatcsoport működött Maroshévízi Gyermekek Háza műhelyébe, másrészt az égetési 
a borszéki szájhagyomány szerinti kerámia körön. A tevékenység folyamat félévente egy-két alkalommal lehetséges. Ezért kérem a 
lényege az, hogy azok a borszéki gyermekek, akik képzőművészeti gyermekek és szülők türelmét.
kézségeiket szeretnék fejleszteni, heti rendszerességgel találkoz- Olyan versenyeken, rajz – fotó pályzatokon  is részt vettünk, 
zanak, szervezetten alkossanak. Az agyagozó csoportoknak a melyek benne vannak a  nemzeti vagy regionális tantárgyverseny 
Zimmethausen Szaklíceum, a rajzosoknak a Kamenitzky Antal naptárban. A következőkben kiemelném azon diákok nevét, akik 
Városi Könyvtár adott otthont. A könyvtárban működő csoport úgy valamilyen helyezést elértek 2016-tól.
kezdte munkásságát, hogy 2016-ban a hatodikosokkal kifestettük a Márciuska készítés (Panciu): Berecz Beatrix, Tankó Rita, 
falakat különböző mesefigurákkal. Mik Larissza

Az idén három csoport működött: volt  kicsi csoport, Fotó pályázat (Oltenita): Kolozsi Anett, Rutter Szilárd, 
középcsoport (ami többnyire negyedikesekből állt) és nagycsoport, Márkos Patrik, Márkó Edina, Mik Larissza, Tankó Rita
akiknek  tevékenysége rajz és festészet volt. Azért használom a múlt Festészet (Lipova): Cserkész Romina, Straff Graciella
időt, mert a többnyire nyolcadikosokból álló nagycsoport Karácsonyi köszöntő (Csíkszereda): Cserkész Romina, Küs-
nagyrésze búcsút vesz az iskolától, ennélfogva a rajzcsoporttól is. mödi Réka, Kolozsi Anett, Mik Larissza
Megragadnám az alkalmat, hogy több éves kitartásukat ezúton is Öröm látni, hogy a gyerekek milyen szívesen vesznek részt 
megköszönjem. A kicsik pedig ősszel a beiratkozásukat meg kell az iskolán kívüli tevékenységeken. A foglalkozások ingyenesek. A 
újítsák. Új gyermekek jelentkezését is várjuk a következő tanévtől. kör létezése a Csíkszeredai Gyermekek Háza támogtásának 

Lehetőségeink szerint a legjobb munkákat ki is égetjük. Ez köszönhető. 
kicsit nehézkes, mert egyrészt a munkákat szállítani kell a 

SZOBRÁSZAT KÖR

Móga Attila

fotók: Móga Attila

Borszék város egy nyertes projektet mutathat fel, az „Európa hogy értékes dolgok történhetnek a közösség életében, regionális és 
a polgárokért 2014-2020” program keretében, a „Testvértelepülések nemzeti hatásokkal.
Találkozója egyenlő szabadsággal bíró polgárok Európában„ név A projektben tíz település vesz részt, az Európai Unió öt 
alatt. A projekt értéke 25.000 euró. külömböző országából: Magyarország, Szlovákia, Szerbia, 

2018. augusztus 1-6 között kerül megrendezésre, a XXIII. Csehország valamint Románia. A pályázat átfogó célja az, hogy az 
városnapok keretén belül. Az esemény megszervezése bizonyítja, Európai Unió fogalmát közelebb hozza a polgárokhoz.

NYERTES PÁLYÁZAT AZ EURÓPAI UNIÓ FINANSZÍROZÁSÁVAL

Borszék Város Polgármesteri Hivatala



Borsos Elisabeta                                         1930.06.03. - 2018.05.24.Születés
Csibi János                                                   1941.05.23. - 2018.06.23.Țepeș Petronela                                                                2018.05.11.
Balázs Zoltán                                             1945.08.04. - 2018.06.18.Szőcs Zoárd                                                                       2018.05.30.
Kovács Terézia                                           1951.03.13. - 2018.06.23.Gratulálunk! Isten éltesse őket!
Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk!Házasság

Csibi István – Veres Ingrid Krisztina                            2018.05.12.
 Eigel Szilárd – Rácz Andrea                                            2018.05.18.

Ungureanu C-tin Adrian – Árkosi Magdolna Beáta      2018.06.01.
Orga Emil Gheorghe – Veber Izabella                          2018.06.22.
Gratulálunk! Ásó, kapa s nagyharang válassza el őket!
Elhalálozás
Pop Vasile                                                  1942.12.18. - 2018.05.07.
Ilie Gheorghe                                             1944.11.19. - 2018.05.08.
Molnár Alexandru                                  1937.01.17. - 2018.05.19.
Moldován Márta                                       1940.04.05. - 2018.05.20.
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[Bentlakás, új tantárgyak, kesergés Sztálin képe mögött] magamban. De másoltam a tábláról értetlenül. Óra teltével 
Az épület, ahol később a posta működött, jó hely volt szemrehányást tettem Elemérnek, hogy „félrevezetett”. Akkor 

bentlakásnak. Az alagsorban pékség működött, s alulról jött fel a jó hallottam először életemben az „algebra”szót. Ő magyarázta meg a 
meleg, meg a friss kenyér illata. Amikor az épülethez értünk, számoknak betükkel való helyettesítését. A falusi iskolában nem 
kísérőm megmutatta, melyik lépcsőn menjek fel és ott kopogjak, tanultunk sem románt, sem oroszt, fizikát vagy algebrát. Sokszor el is 
ahol az ablak világos. Kopogásra az ajtó megnyílt, és egy magas, keseredtem...
barna nő fogadott. Ő volt Straff Manci néni, a nevelőnő. Bevitt a Nem voltam télre felkészülve, az idő hűvösebbre fordult, és 
gödei leánykák hálójába, ahol Dániel Magdi, Lőrincz Rózsika és én beteg lettem. Otthon maradtam a bentlakásban, feküdtem lázasan 
Annuska, Sámuel Erzsike és Péter Eszti aludtak. Üres ágy nem volt, az ágyban, amikor egyszer csak felpattant a hálószoba ajtaja. Az 
így Rózsika mellé feküdtem. Eltelt az első éjszaka. Reggelre az esti Igazgató és Demeter Éva magyartanárnő számolták és jegyezték a 
havaseső havazásra váltott. Ébresztő után cicamosdás, öltözködés és hálóban lévő tárgyakat. Délután tudtam meg a többi kesergő 
reggelizés. Én fogyasztottam az összeborított szilvaízes kenyeremet, leánykától, hogy a „diribácsi” elmegy, és helyette Éva lesz az igazgató. 
de Manci néni hozott egy csésze meleg teát. A többiek tejeskávét Addig ő tanította nekünk az orosz nyelvet, utána Kóródi Ferenc és 
kaptak. Az ebédlő egyben tanulószoba is volt. Az a terem, ahol egy felesége, Cecilia jött új tanerőként. Feri bácsi roppant szigorú volt. 
időben vasas bolt, majd ífjúsági klub müködött [ma élelmiszer Nem volt elégedett az orosztudásunkkal, és délutánonként 
üzlet]. A nevelő néni kettes sorba állíttva kísért az iskoláig. Akkor az megsegítő órákat tartott. Egy ilyen alkalommal lezöldfülűzött, és én 
iskola az az épület volt, ahol most a  borvízüzem irodái vannak. A annyira elkeseredtem, hogy a bentlakásban elbújtam a nagy kirakat-
sarokban volt egy kis szoba, ami irodának számított, ide vezetett be ablakba, Sztálin elvtárs nagy berámázott képe mögé, s ott sírtam ki 
Manci néni. A helység tele volt az órára induló pedagógusokkal. magamat. Ott talált rám Manci néni, s én hüppögve elmeséltem neki, 
Manci néni az igazgató felé lépve valamit suttogott neki, majd hogy engem soha senki nem nevezett zöldfülűnek. Másnap a 
elköszönt. Ketten maradtunk: az IGAZGATÓ és én. nevelőnéni elmesélte helyzetemet az orosztanárnak, és a következő 

– Mit akarsz te, fiam?- kérdezte fontoskodva orosz órától kezdve differenciáltan foglalkoztak velem. Legelőször 
– Tanulni ! - feleltem. Elemér megtanított az orosz betűkre, s így az első orosz 
Kézen fogva vezetett be a VII. osztályba. Megkérdezte, ki dolgozatomat másolásból írtam meg. A dolgozatra 6-ost kaptam, 

akar velem ülni. Nem jelentkezett senki. Furcsán, de bizakodva mert 4 betűhibám volt. Ilyen osztályzatom azelőtt soha életemben 
éreztem magam. Beültem a legutolsó üres padba, a Fodor Baba háta nem volt. De nem keseredtem el, úgy örültem a 6-osnak, mint vak ló 
mögé és vártam. Közben suttogva átszóltam a falunbeli Sámuel a félszemének. Következő héten magyarból írtunk dolgozatot a 
Elemérnek, kitől megkérdeztem: balladákról. Amit tudtam még otthonról hozott ismereteimmel is 

– Milyen óra lesz? kibővítettem az órákon tanultakat. A tanárnő külön megdícsért, 
– Számtan – felelte ő. felolvasta a dolgozatomat az osztály előtt, és 1o-essel értékelte. 
Ki sem szólta, máris ott volt Orbán Cecilia, aki a mateket Ezután az osztálytársak „felfigyeltek” rám, kezdett tekintélyem lenni. 

tanította. Az ablak felőli sor első padjában ültek a Kolbert-ikrek: Nekem meg egyre nőtt a tanulási kedvem. A félévet elég jól befejezve, 
János és Jóska. Őket szólította táblához, de számok helyett betűket a téli vakációra boldogan mentem haza. Otthon már 
diktált a számtani műveletek jelei közé. Mi lehet ez?! - kérdeztem megszaporodott a család, a 8-adik öcsike mosolyát lestük.

VANNAK OLYAN EMLÉKEINK...

(folytatjuk)                                                                                                 Orbán Anna

ANYAKÖNYVI HÍREK 
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