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Nagy öröm számomra, hogy az idén is megnyitottuk az 
iskola kapuit és elkezdődhetett az új tanév. Számos munkálatot 
végeztünk el ahhoz, hogy minden rendben legyen a tanévnyitóra. 
Sajnos nem sikerült mindent időre befejezni, de ezek is az első 
hetekben megoldódtak.

Az idei tanévet 272 diák kezdte meg, ebből 59 óvodás, egy 
diákkal többen vagyunk a tavalyi évhez viszonyítva. Évek óta ez az 
első olyan tanév, melyet több diákkal kezdtünk mint az előzőt. 
Nagy felháborodást keltett a Tanügy Minisztérium augusztus 
végén hozott rendelete, mely szerint a román nyelvet a magyar 
elemi osztályokban csak szakképzett romántanárok oktathatják, a 
tanítónők nem. Ez a rendelet még jelenleg is érvényben van, 
reméljük nem kell gyakorlatba ültessük. Úgy próbálták a 
rendeletet meghozni, hogy semmilyen kiskapuval ne lehessen 
kikerülni, most pedig megtiltják, hogy kifizessük ezeket az órákat 
a tanítónőknek. Ezzel próbálják mindenáron gyakorlatba 
helyezni a rendeletet; csak remélni lehet, hogy erre nem kerül sor.

Az elmúlt tanévben egy sor munkálatot végeztünk el, a 
támogatásokból számos fejlesztés történt, úgy az óvodában, mint 
az iskolában. A Romaqua Group Borsec jelentős támogatást 
nyújtott, melyet a diákok és tanárok megkérdezése után 
használtunk fel. Az iskolában felújítottuk a fürdőket, kicseréltük a 
csapokat, kagylókat, tartályokat, zárakat, kijavítottuk az ajtókat. 
Az osztálytermekbe vásároltunk szalagfüggönyöket, ugyanis a 
tavaszi napfény gyakran zavarta a tanítást. Az elemi osztályokba 
vásároltunk intelligens televíziókat, nyomtatókat és laptopokat a 
tanítónőknek. Intelligens televíziót vásároltunk két laboratóri-
umba is, melyeket a nagyobb osztályok használnak. A titkárságon 
üzemeltettünk be egy új fénymásolót, melyre nagy szükségünk 
volt. 

Tisztelettel meghívjuk október 13-án, szombaton, 
16,00 órára a könyvtár névadó ünnepségére. 

A könyvtár Kamenitzky Antal költő, a város szülöttje 
nevét veszi fel.

   TANÉVKEZDÉS 
MEGÚJULT, JÓL FELSZERELT ISKOLÁBAN

Borszék
2018. október 13.

 A CZIFRASAROK NÉPTÁNCEGYÜTTESRŐL (3. oldal)
(folytatás a 2. oldalon)

fotó: Serilla Emese
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Az önkormányzat szeptember 26-án tartotta rendes végezte el.
havi tanácsülését, amelyen hat napirendi pont és öt határo- A 104-es határozat adományokat fogadott el. A 
zattervezet szerepelt. Kamenityzky Antal Városi Könyvtár adományban kapott 

A 101-es határozattervezet a költségvetés kiigazítását szobrokat, mozaik domborműveket, kerámia maszkokat és 
hagyta jóvá. A kormány sürgősségi kormányrendelettel gyerekek által készített kerámia tárgyakat, néhai 
jóváhagyta a központi költségvetés módosítását. Ennek Kamenitykzy Antal munkáiból.
értelmében városunk is kapott 308 ezer lejt. Ezt kellett A 105-ös határozat könyvadományokat fogadott el, 
működési költségekre szétosztani. Ezek az összegek nem amelyek szintén a Városi Könyvtárba kerülnek.
elégségesek az év végéig, de reményeink szerint A Különféléknél szó esett a közelgő síszezonról, a 
novemberben lesz újabb költségvetés kiigazítás. sípálya működtetéséről, a Városfejlesztési cég újjászerve-

A 102-es határozat jóváhagyta a pedagógusok zéséről, valamint a közelgő októberi kulturális esemé-
júniusi, elmaradt ingázási költségeit. nyekről.

A103-as határozat egy régebbi határozat módosítását 

A szolgáltató kicserélte az internet szálat, ezáltal 
sokkal erősebb internettel rendelkezik az iskola, melyet 
jelerősítő antennákkal az egész iskolában megosztottunk. A 
Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT pályázatából vásároltunk 
számítógépeket, melyeket egyrészt az osztályokban, 
másrészt a iskola titkárságán használunk. Jelenleg minden 
osztályban van számítógép és internet hozzáférés. Szintén 
támogatásból vásároltunk sportfelszereléseket a torna-
terembe. Az óvodának nyújtott támogatásból új bútorok 
kerültek minden terembe, továbbá vásároltunk két 
intelligens televíziót, nyomtatót, rengeteg játékot, jelmezt és 
didaktikai eszközt. A Magyar Kormány jóvoltából az óvoda 
számos didaktikai eszközzel és játékal gazdagodott.

A Polgármesteri Hivatal is számos fejleszést 
támogatott, így sikerült több tantermet felújítani, új 
iskolapadokat vásárolni, mozgássérült fürdőt és rámpát 
kiépíteni, valamint kamerarendszerrel biztonságosabbá 
tenni az óvodát.
 Az idei tanév során beléptető rendszer beszerelésével 
szeretném még biztonságosabbá tenni az óvodát, ezáltal 
illetéktelen személy, főleg tanítás alatt nem hatolhat be. A 
tanév kezdete mindig nagy megpróbáltatás mind a 
tanároknak, mind a diákoknak, de úgy látom, hogy jó úton 
haladunk, képesek vagyunk fejlődni. Én bizakodó vagyok, 
remélem új eredményeket és megvalósításokat érhetünk el 
az új tanévben. Ezúton köszönöm mindenkinek az elmúlt 
tanév során nyújtott támogatását, és kérem, hogy marad-
janak az iskola mellett továbbra is.

TÁJÉKOZTATÓ A SZEPTEMBERI  TANÁCSÜLÉSRŐL

Farkas Aladár

Ferency József
Igazgató

(folytatás az 1. oldalról)

A fenti fotó eredeti. Majláth Gusztáv Károly püspök úrról 
készült. A felirat a következőt tartalmazza: Offenbánya 

Gustavus Carolus Mailáth episcopus Transilvaniae.
Hálája és elismerése jeléül Kelemen Ferenc ajándékozta 

Márton József plébánosnak a borszéki gyülekezet előtt 2018. 
szeptember 23-án.

1904. 
június 4. 

Kolbert Tünde

AJÁNDÉK



3                     XXII. / 9. szám. oldal                                                                                                                                                                                                                           Források 

Számos esemény és eredmény áll az idén is mögöttünk. A 
nyár során az együttes több tevékenységen is résztvett. Az egyik 
legfontosabb a fonyódi gyerekek fogadása volt. Az együttes tagjai 
nemcsak elszállásolták a gyerekeket, hanem résztvettek a 
számukra szervezett programokon is, ezáltal elmélyítve a 
korábban megkötött barátságokat. Közösen vettünk részt a 
minden évben megrendezett Ezer székely leány napján. A 
fellépésen mezőségi táncokat mutattunk be a balánbányai 
Ördögborda Néptáncegyüttessel közösen. A csapat augusztus 6-9 
között nyári táborban volt Lókodon, Székelyudvarhely mellett,  
egy kis faluban. A tábor ingyenes volt, pályázatból fizettük, 
(500.000 Huf) a Bethlen Gábor Alaptól nyert összegből. Felcsíki 
táncokat tanultunk Sándor Csabától, akit már nagyon vártak a 
gyerekek. Csaba bácsi ma is rendkívül fontos szerepet játszik a 
csapatunk életében, számos tevékenységet közösen szervezünk, 
de ezeknél sokkal fontosabb a lelki támogatás, mellyel erősíteni 
próbál bennünket.
 A Borszéki Napok alkalmával egyórás előadást tartottunk. 
Itt mutattuk be először azokat a viseleteket, melyeket a Csoóri 
Sándor Program támogatásából vásároltunk. 12 rend férfi és 8 női 
viseletet. Szintén ebből a támogatásból vásároltunk hangfalakat, 
erősítőt és mikrofonokat a csapat számára. Az előadások valóban 
nagyon fontosak, de számomra az a legszebb, amikor a csapat 
felkészül ezekre, mert akkor látom a sok gyereket együtt egy 
közös, szép célért dolgozni. Ez olyan erőt ad számomra, mellyel 
legyőzhetem az előttem álló akadályokat.  Gyakran mondogatom 
a gyerekeknek „Ti csak táncoljatok!”, mert tudom, akkor 
bármilyen akadályt sikerrel veszünk.
 A hétvégén Balánbányán a Botorka Fesztiválon volt a 
csapat. Már hagyománnyá vált a fesztiválon való szereplés, de 
mégis minden évben megtiszteltetés számunkra a meghívás. Azt 
a felcsíki koreográfiát mutattuk be, amit a nyáron tanultunk, nem 
csoda hát, hogy Csaba bácsival megint megkönnyeztük a 
fellépést, igaz, ezúttal örömkönnyekkel. A hétvégén újra indítjuk 
a próbákat, melyre ezúttal új táncolni vágyó gyerekeket is várunk. 
Rigmányi Lajos fogja a próbákat tartani a csapat próbatermében, 
melyet az idei tanévtől csak a csapat használ, és melyet szeretnénk 
felszerelni tükrökkel, gumiszőnyeggel és padokkal.

A jövő hónapban megünnepeljük a Czifrasarok 
születésnapját. Pályázati pénzből fogjuk biztosítani a részvevők 
étkeztetését, melyet a Bethlen Gábor Alaptól nyertünk (300.000 
Huf). A jövőben bővíteni szeretnénk a viseletállományt, újabb 
támogatást nyertünk a Csoóri Sándor Alaptól (3.000.000 Huf). 

Nagyon örvendek, hogy az idén számos támogatásban 
részesültünk, de a legnagyobb öröm számomra, hogy a gyerekek 
együtt vannak és egy láthatatlan, de érezhető szál köti össze őket: a 
szeretet.

 A CZIFRASAROK NÉPTÁNCEGYÜTTESRŐL

Ferency József
Igazgató

fotó: Móga Attila

fotó: facebook.com/CzifrasarokNeptancegyuttes/

fotó: facebook.com/CzifrasarokNeptancegyuttes/
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fotó: Antal Károlyzenészek beszervezése stb. Amit persze időnként rövidke 
megbeszélések ,egyeztetések, ötletek követtek. Végül július 
1-re letisztult minden. Megvoltak a visszajelzések is, aminek 
nagyon örvendtünk és vártuk a kitűzott augusztus 11-et 
nagy izgalommal. Összeállt az alábbi program is: 10 órától 
egy nagyon szép és tartalmas szentmisén vettünk részt, amit 
az elhunyt halott kortársaink sírjainak a megkoszorúzása 
követett. Ezután az épülőben lévő új kezelőközpontot 
látogattuk meg, ahol mindenki el volt ámulva már csak a 
jelen állapot látványától is. Pár órás szünet után a Faló 
vendéglő teraszán várt ránk a Galaxis zenekar. Rövid 
pohárköszöntő után el is kezdődött a nagyon jó hangulatú, 
éjfélig tartó fergeteges buli, amit a facebook-ozók rövid 

Kedves idén ünnepelt 50 évesek! videókról is láthattak. Gondolom, mindenki nagyon jól 
érezte magát, mert már akkor és ott felkértek, hogy minel 

Kolbert Tünde néni kérésére bátorkodom néhány hamarabb szervezzük meg a következő talákozót, ki 5 év 
sorban leírni a találkozó főbb mozzanatait. Tehát: Albuj múlva, ki 1 év múlva, de volt aki már a következő hét végét is 
István, Bajkó Gyula, Platon Judit, Simon Enikő és jómagam későnek találta. Ezért kihasználva a Nosztalgia hétvégét 
a tavaiy év végén úgy gondoltuk, hogy jó volna ismét osszegyűlt a csapat a rendezvénysátor alatt, ahol 
megszervezni az 50 évesek talalkozóját. Gondolat, ami szintén a Galaxis együttes zenélt, és újra megmutatták az 50 
gyorsan tettekké vált. Szereposztás történt közöttünk, évesek, hogy hogyan kell bulizni. Sajnáljuk azokat, akik 
úgymint kortársak felkeresése és értesítése, meghívók- nem tudtak itt lenni, de reméljük, hogy a következőt nem 
kitűzők megszerkesztése, valamint megrendelése, helyszín, fogják kihagyni!

50 évesek [repetás !] kortárs találkozója 2018

 A mérsékelt égöv egyik jellegzetessége az ősszel barna árnyalatokért – ugyanez a pigmens felelős a 
megjelenő színes falombozat. De miért is változtatják meg nárciszok, a tök, a murok vagy a banánhéj színéért. Az 
színüket, majd hullanak le a lombhullató fák levelei? antocianin adja az erdei bogyók vörös vagy lila szinét, a 

A tél közeledtével a fáknak fel kell készülniük a cseresznye vagy a szőlő árnyalatait és az őszi falevelek 
hidegre valamint az erősebben fújó szelekre, amelyek pirosságát.
tönkre tennék a leveleiket. Ezért fontos, hogy Az, hogy mikor is kezdenek el színt váltani a levelek, a 
lombkoronájuktól megszabadulva, csak a leglényegesebb, fafaj génjeitől függ, a tölgylevelek például későre kezdenek 
legmerevebb részeiket őrizzék meg a hideg évszak el sárgulni. De az időjárásnak is szerepe van a folyamatban, 
folyamán: gyökerüket, törzsüket, ágaikat és kérgüket. A hiszen meleg, csapadékos nyár esetén ez későbbre tolódik.
leveleknek menniük kell. A nyár folyamán károsodott, bogarak által megrágcsált, 

A fák érzékelik a nap rövidülését, a fény hiányát betegségtől megviselt és később megsárgult falevelek sorsa a 
fényreceptoraik segítségével, a rövidülő nappalokkal pedig lehullás. A levelek ághoz kapcsolódó végét egy speciális 
a  levelekben levő pigmensek,  színezőanyagok sejtekből álló réteg alkotja, amely fokozatosan egyre kisebb 
megváltoznak. A nyáron folyamatosan termelt és a levelek mennyiségű vizet és tápanyagot enged a levélbe jutni, egyre 
zöld szinéért felelős klorofill mennyisége egyre apad, végül jobban hámosodik, míg végül teljesen elhal és a levél a 
teljesen megszűnik, előtérbe kerülnek a kisebb mértékben földre hull. Nem kell sajnálkozni emiatt, hiszen a lehullott 
jelen levő és a klorfill miatt „elrejtőző“ pigmensek, az őszre falevelek lebomlanak, a talajt dúsítva életet biztosítanak a 
oly jellemző sárga és vörös árnyalatok. következő évben megjelenő növények, állatok számára.

A karotenoid pigmensek felelősek a sárga, narancs és 

TARKA BARKA VILÁG: Miért hullanak le ősszel a falevelek?

Simon Lehel

Fazakas Emese
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Szeptember 13-a a Román Tűzoltóság Napja, lévén, 
hogy 170 évvel ezelőtt egy bukaresti tűzoltó-alakulat részt 
vett a Dealul Spirii-i ütközetben, ahol Paval Zăgănescu 
kapitány vezetésével hősiesen harcoltak a török túlerővel 
szemben. Ennek emlékére ünnepeljük a tűzoltókat 
szeptember 13-án.

Al. Ioan Cuza fejedelem, 1866-ban, törvényben írta 
elő, hogy PRO VIRTUTE MILITARI –díjjal tüntessék ki a 
hős tűzoltókat, akik részt vettek a Dealul Spirii-i 
ütközetben.

A borszéki tűzoltó alakulat 1900-ban alakult, és azóta 
folyamatosan létezik önkéntes tűzoltó csapat, kisebb-
nagyobb létszámmal. Az évek során felszerelésük 
gazdagodott, új formaruhát kaptak. A Városi Sürgősségi sággal. Júniusban a Korona-panziónál tartottak egy közös 
Helyzetek Felügyelősége irányítása alatt működő gyakorlatot. A borszéki iskolában újra működik a Tűzoltók 
önkéntesek lelkiismeretesen és éberen őrködnek a lakosság barátai csoport, amely részt vett Gyergyótölgyesen egy 
anyagi javainak őrzésén, és szükség esetén részt vesznek szakmai versenyen, ahol az egyik gyakorlati próbát meg is 
bevetéseken, Borszéken és a környező településeken. nyerték.
Számítani lehet segítségükre, nemcsak tűz esetén, hanem Jó volt látni szeptember 13-án, amint a három tűzoltó 
más természeti csapás esetén is, árvíz (Hanzker-patak), stb.  autó zászlókkal feldíszítve, szirénázva végigvonult Borszék 

2018-ban, január végén az Üzem utcában lakó Bajkó utcáin, jelezve, hogy léteznek, és lehet rájuk számítani 
Attila lakásán tűz ütött ki, de a gyors beavatkozásnak mindig és minden körülmények között.
köszönhetően nem történt komolyabb baj. Március A Polgármesteri Hivatal ünnepi ebéddel honorálta 
hónapban a Székely-tetőn kellett eloltsanak egy szenet önzetlen munkájukat.
szállító autót, ahol begyulladt a szén. Májusban az Ely- Kívánunk nekik minél kevesebb bevetést, de annál 
panzió faraktárához riasztották, mert a tűz veszélyeztette a több örömöt, boldogságot!
mellette lévő épületet. Augusztusban Hollópatakán Köszönet Suciu Andreinak az információkért és Fokt 

segítettek egy gazdasági épület oltásában. Amúgy Istvánnak a mellékelt fotóért.
rendszeres az együttműködés a hollói katonai tűzoltó-

KÖSZÖNTJÜK ÖNKÉNTES TŰZOLTÓINKAT

A tavaly ősszel jeleztük, hogy településünket is felkeresik Elmondása szerint ez volt a 21. régió, ahol munkatársai 
szociológusok, önkéntesek, akik városunk értékeit, -legyen az elvégezték ezt a kutatómunkát. Feltett szándékuk, hogy az egész 
tárgyi vagy szellemi- próbálják beazonosítani és feldolgozni. Ez Kárpát-medencében elvégzik ezt a munkát. Egy közel 300 
megtörtént, és szeptember 15-én Gyergyóremetén ismertették a oldalas kötet született, amelyben minden Gyergyói település 
munka eredményét. A zárókonferncia több mint négy órát belekerült. Borszéknek 14 oldalt szenteltek és 8 fehér-fekete 
tartott, mert minden kutatócsoport bemutatta az általa illetve két színes fotót.
tanulmányozott települést. Fényképekkel illusztrálta mind a Az esemény rangját emelete a lakiteleki Kösöntyű 
természeti, mind az épített értékeket, majd ismertették azon néptánccsoport és a gyergyóremetei Ifjúsági Fúvószenekar 
értékmentőket, akikkel sikerült interjút készíteniük. A 2018-as fellépése, valamint Laczkó-Albert Elemér polgármester 
év keresztmetszetét adják a régió 23 településéről. Akik meleghangú köszöntője.
végigolvassák a kötetet, megismerik azok természeti A kötetet Bágya Rita és a remetei Nagy József 
adottságait, swoth- analízist is láthatnak, fotókat az illető szerkesztette. Borszéket felkereste Béres Tibor, Kelemen 
településekről, személyekről. Miklós, Krasznai Beatrix és Kükedi Zsolt. Ez utóbbi volt a 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Lezsák Sándor, az csoport vezetője. Köszönjük lelkiismeretes munkájukat, 
Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek-i Népfőiskola vezetője. köszönjük a hátrahagyott kötetet és DVD-t.

KÖTETBEN A BORSZÉKI ÉRTÉKTÁR (IS)

Farkas Aladár

Farkas Aladár
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ahhoz, amit adott pillanatban megél, és minden érzést el lehet 4. Ne prédikáljunk, fogadjuk el!
fogadni, csak a cselekedeteket kell korlátozni! Például a gyerek Sok szülő, amikor zavarja gyermeke viselkedése, 
bátran kimondhatja azt is, hogy éppen nem szereti testvérét, paranccsal, figyelmeztetéssel, „prédikálással”, tanácsokkal 
de nem bánhat durván vele, nem veheti el tőle a játékait. Ne próbálja megoldani a helyzetet. Ezeket a közléseket nevezik 
mondjuk meg gyermekünknek azt sem, hogy mit kellene „te-üzeneteknek” – például: „Azonnal hagyd abba!”, 
átélnie egy adott szituációban, például: „Szeretned kell a „Szégyelld magad!” – amelyek fokozzák a gyermek 
testvéredet!” Hasonló felszólítás egy felnőttben is frusztrációt, el lenállását,  leépítik énképét,  erősítik benne az 
dühöt és gyűlöletet keltene. Így nem javítani, csak súlyosbítani elfogadhatatlanság érzését. Ehelyett beszéljünk vele az 
tudunk egy rossz helyzeten. Káros a másokkal való elfogadás nyelvén, forduljunk felé értő figyelemmel, és 
összehasonlítgatás is, amiből megszégyenülten, az használjunk úgynevezett „én-üzeneteket”. Például: „Fáradt 
elégtelenség érzésével kerül ki, és jó eséllyel megutálja azt a vagyok, és nem tudok pihenni, ha ilyen zaj van, ezért 
másikat, akivel szemben alulmaradt.szeretném, ha most kicsit csendesen játszanál.” Ne essünk 

Romboló hatású az is, ha nevetségessé tesszük érzései kétségbe, ha eleinte ez nem mindig sikerül, és indulataink 
miatt olyan kijelentésekkel, mint például: „Ez gyerekes hevében olyasmi csúszik ki a szánkon, amiről tudjuk, hogy 
viselkedés, csak nem sírsz?” Egy ilyen mondatból azt tanulja nem szerencsés. Ez a beállítottság sok gyakorlást igényel, és a 
meg, hogy nem fejezheti ki őszintén, ami éppen benne él, gyermek sem fog a kéréseinkre azonnal reagálni. A siker 
hanem alakoskodnia kell, hogy elfogadják. Ne felejtsük el: a záloga, hogy hajlandóak legyünk időt szánni erre, és szívből 
gyermekünkkel való szoros kapcsolat megteremtése, az fogadjuk el az érzéseit.
érzelmi intelligencia fejlesztése csak úgy lehetséges, ha azon 5. Vegyük komolyan!
állandóan dolgozunk: a méhen belüli életétől kezdve egészen Vegyük komolyan az érzéseit, ezt testi érintéssel, pl. 
felnőttkoráig. Ha egy szakasz „időhiány” miatt kimarad, az simogatással, öleléssel, és megértő, nyugtató szavakkal 
nehezen behozható, mert minden korszaknak megvan a maga fejezzük is ki felé. Továbbá mindig az adott életkornak 
jelentősége, és az egyik kulcstényező a szülő ideje, megfelelő szinten öntsük szavakba a gyermekben feszülő 
rendelkezésre állása és elköteleződése.érzéseket (düh, csalódottság, harag, félelem), ezáltal segítünk 

Ahogy az érzelmi intelligencia gyermekkori neki saját érzelmei megismerésében, „tudato-sításában”. Sok 
megalapozásánál az érzelmek komolyan vétele, a gyen-múlik azon is, hogy milyen stílusban beszélünk a 
gédség, az érzelmek szavakba öntése és ezáltali tudatosítása, a gyermekünkkel. Elgondolkodásra ösztönzően, tényekről 
közös élmények és beszédünk stílusa, illetve mögöttes beszélve, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét, vagy 
tartalma volt a meghatározó, ugyanígy felnőttkorban is ezek pedig vádlón, szemrehányóan. Az első stílus nagy 
lesznek a kulcsok érzelmi intelligenciánk fejlesztésében. Mivel valószínűséggel elgondolkodásra késztet, míg a második az  
alapvetően lelki lények vagyunk, és ahogy gyermek-ként is a agyuk düh-rendszerét fogja aktiválni.
másik javát szolgáló szülői szeretet volt az, ami által a Mit ne tegyünk?
személyiségünk fejlődni tudott, később is a másik javát A legsúlyosabb gond, ha nem ismerjük el gyermekünk 
szolgáló szeretet lesz az (és ebbe beletartozik önmagunk érzelmeit: „Ne sírj, ez semmiség!” Mit szólnánk ahhoz, ha 
szeretete is), ami engem is és a másik felet is „építeni” fogja.valaki a mi problémánkat kezelné hasonló módon? 

Csalódottak és dühösek lennénk. Mindenkinek joga van 

Ehhez a nagyon egyszerűen elkészíthető, ízletes A csirkecombokat hosszúkás darabokra vágjuk, a 
második fogáshoz adagonként szükségük lesz 200 vajban megpirítjuk őket egy serpenyőben. A tejfölet 
grammnyi kicsontozott csirkecombra, 20 grammnyi vajra, összekeverjük a keményítővel és addig kavargatjuk a tűzön, 
150 grammnyi zsíros tejfölre, 1 kiskanál kukorica- amíg megvastagszik. Összekeverjük a csirkével, hozzáadjuk 
keményítőre (amidon, maizéna), csipetnyi sóra, borsra és 1 a fűszereket és még egyet rottyantunk rajta. Krumplis köret 
kiskanálnyi szárított tárkonyra. talál hozzá.

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA

K.J.

(folytatás az előző számból)

Tárkonyszószos csirke

Recept Sanyi konyhájából
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tornác, a végében rozzant faszekrény nyikorogta sorsát. Az 
udvar mindjárt az istállóval ért véget, akkora gölye volt 
benne, hogy vaddisznónak is beillett. Utána leheletnyi 
földecske következett, végében kisablakos, zsindelytetős 
házacska szerénykedett. Mellette a fatelep volt védelmi 
erődnek, ahol játékháborút vívtunk fekete kőszénnel. Utána 
már csak a patak folydogált, Bor-patak a neve, de inni oda 
csak a marha járt. Az utca bejáratánál, szemben ezzel a 
felével, zord betonkerítés a Néptanácsot védte. A kert 
végében ganéjlé folydogált a sáncba, benne fehér libák 
kotorásztak. A nagy állami istálló két felében ló nyihogott, 
és öt-hat birka csendesen kérődzve. Rögtön utána Józsi 

Volt egy utca a faluban, gyermekkoromban, amelyről bácsiék háza következett, a szabó, aki első öltönyömet 
úgy érzem, kell, hogy meséljek. Annál is inkább kell készítette. A választókert után mindjárt nagyapámék 
beszéljek róla, mert én is sokáig tapostam a porát. A maga laktak, akit ismert a falu apraja és nagyja.
nemében nem volt különleges, de a szívem azt súgja, ne Nem nagy szavak ezek, melyeket itt elmondtam, de 
hagyjam feledésbe! Az utca elején, mindjárt, ott állt a úgy érzem, ezzel magamnak tartoztam. S ha valaki e sorokat 
kocsma, mellette bádogtrafik, ahol dohányt árultak. Erzsike olvasva ráismer e helyre, elégedett vagyok,  nem lesz 
nénire, az eladóra, pontosan emlékszem, hisz a visszajárót elfelejtve.
kiszámolta becsületesen. A kocsma hátába volt egy nagy  

VOLT EGY UTCA...EMLÉKKÉPEK

     VANNAK OLYAN EMLÉKEINK...
 [ Eltékozolt idő? Óvoda és bölcsőde épül]

Életünket megkeserítették a különböző hosszú megírtam az állapotokról a tanulmányt, és elküldtem az 
gyűlések, amik nem mindig szakmai épülésünkre Országos Nőtanácsnak, segítséget kérve a helyzet javítására. 
szolgáltak, hanem inkább kötelező politikai jellegű Alig telt el pár hét, és a város vezetősége felszólítást kapott az 
szócséplések voltak. Sok drága óra telt így el hasztalan. országos vezető szervektől a dolgok rendezésére. Fokt Gyuri 
Elveszett időnek számítanám azt az időt is, amíg a városi volt az alelnök, aki csodálkozva érdeklődött, hogy mikor 
nőbizottság elnökeként tevékenykedtem. Az akkori írtam levelet az Országos Nőtanácsnak.
pártvezetőség részéről azt a feladatot kaptam, hogy - Na, te aztán jól meggyűjtötted a „fonnivalónkat”!-
foglalkozzak a szociális problémákkal: óvoda, iskola, mondta. Két héten belül ki kell jelöljük a bölcsőde és az 
nyugdíjasok. óvoda helyét, ami napközi formájában fog működni. Addig 

A fiam már kinőtt az óvodából, de a lányom akkor is az óvodát ki kell költöztetni a rozoga villából.
kezdte. Az óvoda egy rozoga, falépcsős öreg villában Ezután egy ideig az óvoda az általános iskola három 
müködött. A környezete is egészségtelen volt. Ott tantermében kapott helyet: konyha, tanterem és raktár. Ez 
foglalkozott az apró néppel Móga Tünde és Strasszer Edit az 1970-es évek közepe táján volt, míg végül felépült a két új 
óvónéni. Sajnáltam őket is és a kicsiket is. Elhatároztam, épület Alsó-Borszéken. A bölcsődét és az óvodát is önkéntes 
hogy addig taposok, amíg Borszéken új óvodát építenek. munkával tették rendbe az édesanyák, nagymamák. Mind-

Az akkori városi vezetőség pénzügyi helyzete nem mind lelkesen dolgoztak. Emlékszem még Szabó Magdi, 
engedte meg ennek az álomnak a megvalósítását. Molnár Mária, Kamenitzky Éva, Pócsai Mária csodálatosan 
Elhatároztam, hogy felsőbb fórumokhoz folyamodok. megszervezett gyermek-műsoraira: Télifa-ünnepély, Nő-
Előbb elvégeztem egy felmérést, amiből kiderült, hogy az nap, évzárók!
óvoda utáni időt sok gyerek a szülő munkahelyén tölti, amíg Remélem, hogy ezeket a hagyományokat megörö-
lejár a munkaidő. Majd együtt haza mennek. Az óvodáskor kítették, és folytatni fogják. Munkájukra Isten áldását 
előttiek pedig sokszor otthon, egyedül be vannak zárva, kérem!
esetleg rábízva egy idősebb nénire. A felmérés után Orbán Anna

Búzás Jenő

Borszék 1925                                                                                                       fotó: Pethő Csongor gyűjteményéből 
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Szeptember közeledtével óhatatlanul szembesül iskolába járassák gyereküket. Az ottani oktatást két részre 
mindenki az iskolakezdéssel (ha máshol nem is, a híradók kell bontani: a nyilvános és a magán iskolákra. E két rendszer 
hasábjain biztos). A szülőknek, tanároknak és főként a természetesen színvonalában, költségeiben és rendszerében 
diákoknak többlettartalommal is bír ez a jeles nap: nyárig is eltérő. A nyilvános iskolákban csak a helyi nyelven 
tartó korán kelés, zöld tábla, szalámis- sonkás szendvics, oktatnak, hétfőtől szombatig és csak délelőtt nagyjából 3-4 
napló, ellenőrző és sorolhatnám még tovább. órát, nem ritka a 60 fő feletti létszám egy osztályban. Ezek az 

Érdekes azonban megfigyelni, hogy országonként iskolák bár olcsóbbak, a könyvekért, egyenruháért, 
hogyan-mikor kezdődik a tanév? Az ember azt hinné, hogy étkeztetésért és az esetleges különórákért már fizetni kell. 
ennek mindenhol általános szabályai vannak, azonban nem Augusztus végétől október elejéig általában szünet van 
is kell olyan nagyon messze mennünk, hogy különbséget ezekben az iskolákban. Nem ritka, hogy a 4. és az 5. 
véljünk felfedezni. Elég átlépnünk Nyugatra a határt és máris osztályban a gyerekek fele még mindig az olvasást 
azzal szembesülünk, hogy míg Romániában az iskolakezdés gyakorolja, kevés sikerrel. Az oktatás egy teljesen más 
szeptember 15. köré tehető (az idén 10-én kezdődött), addig területe a magániskolai rendszer. Ide csak átlag feletti 
Magyarországon már szeptember elsején megnyitják az keresettel, illetve saját vállalkozással rendelkező szülők 
iskolák kapuikat. Az időponteltérés mellett még az is tudják járatni gyerekeiket. A legtöbb iskolában az oktatás 
érdekesség, hogy a magyarországi diáklányok (a legtöbb angolul folyik, külföldi tanárok által. Ezekben az iskolákban a 
intézményben) minden hivatalos rendezvényen, így a gyerekek napi 8 órát töltenek, még óvódás korban is. A 
tanévnyitón is, úgynevezett matrózblúzt kötelesek viselni, a magániskolákban ráadásul nincs szünet (legfennebb egy-két 
fiúk pedig fehér inget. Ezt leszámítva a tanévnyitó- hét), augusztusban és szeptemberben iskola-előkészítő 
ceremónia nagy mértékben hasonlít az itthonihoz. Na de mi osztályok vannak.
a helyzet tőlünk messzebre lévő országokban? Amikor az Egyesült Államokról beszélünk, nyugod-

Lettországban például szigorúan szeptember 1-jén tan elmondható, hogy: ahány ház, annyi szokás. Így van ez az 
kezdődik a tanév – mindegy, hogy az a nap péntekre, hétfőre, iskolakezdéssel is, hiszen ennek a dátuma minden államban 
esetleg adott esetben keddre esik. Az igazgató – és a valamiért más és más időpontra esik. Floridában például a 
kisvárosok esetén a polgármester (vagy annak helyettesének) tanév első napja augusztus végén kezdődik, míg New York 
– beszéde után gyerekműsorok következnek. Minden Cityben nagyon sok iskolában csak a Labor Day utáni első 
osztályban mindenki kap lufikat (osztályonként különböző hétfőn, vagyis szeptember elején kezdődik a tanítás. A 
színűt), s az évnyitó végén, a himnusz után engedik fel a tanévkezdés itt is ugyanúgy, mint másutt, izgalmakkal teli. 
léggömböket. Így a szeptember igazi színes kavalkáddal Van olyan iskola, amelyik egyenruhát kér, de van amelyiket 
kezdődik. nem igazán érdekli, hogy mit vesz fel a gyerek. Az iskola 

Az olasz gyerekek hozzánk hasonlóan, szintén mindig mindenről pontos listát ad a szülőnek, hogy mi az, 
szeptember 15-én lépik át először az oktatási intézmények amit be kell szereznie. Emellett a diák iskolából való 
kapuit, azonban a nyári vakáció több mint három hónapot távozását is szigorú szabályok határozzák meg.
tart, hiszen június első hetében ér véget a tanítás. S ha már elhangzottak a hivatalos beszédek, 

Kambodzsában a kormány nem kifejezetten megszólalt a tanév első csengője, nincs más dolgunk, 
gondoskodik még az alapvető oktatás finanszírozásáról sem. minthogy az új tanév során rengeteg pozitív élménnyel és 
Ebből kifolyólag törvény sem teszi kötelezővé, hogy a szülők tudással gyarapodjunk, úgy diákok, mint szülők és tanárok!

KULTÚRMORZSA: ISKOLAKEZDÉS HATÁRON INNEN ÉS TÚL

Móga Renáta

Anyakönyvi hírek
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